
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ A.Ş. 
 

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ 
 
ŞİRKETİN KURULUŞU, NEV’İ VE KURUCULAR 
Madde 1- Aşağıda ad ve soyadlarıyla ikametgahı ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında 
T.T.K.nun Ticaret Şirketleri kitabının Anonim Şirketin ani suretle kurulması hakkındaki 
hükümlerine göre ve esas sermayesi muayyen ve payları bölünmüş ve şirket borçlarından 
dolayı yalnız mameleki ile mesul olmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. 
1- Hüsnü YÖRÜK, T.C. Bakırköy İncirli Vankulu Sok. No. 12/3’de mukim, 
2- Muzaffer BERBEROĞLU, T.C. Cihangir Coşkun Sok. Firuzan Apt. No.17/9’da mukim, 
3- İhsan EREZ, T.C. Ataköy 1.Kısım D Blok No:25 D.8’de mukim, 
4- Kevser YÖRÜK, T.C. Bakırköy İncirli Vankulu Sok. No.12/34’de mukim, 
5- Hatice BERBEROĞLU, T.C. Cihangir Sok. Firuzan Apt. No.17/9’da mukim, 
6- Nezahat EREZ, T.C. Ataköy 1.Kısım D Blok No.25 D.8’de mukim. 
 

ŞİRKETİN UNVANI 
Madde 2- Şirket’in ticaret unvanı; “Haznedar Refrakter Sanayii Anonim Şirketi”dir. Bundan 
sonra kısaca “Şirket” olarak anılacaktır. 
 

ŞİRKETİN MERKEZİ 
Madde 3- Şirket’in merkezi İstanbul ili, Silivri ilçesindedir. Adresi; Büyükçavuşlu Mah. 
Çerkezköy Cad. No:587, Silivri, İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne 
tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’na ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e 
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine 
süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket’in şube 
açması halinde, sözkonusu şubeler, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde 
ilan ettirilir. 
 

AMAÇ ve KONU 
Madde 4- Şirket’in konu ve amaçları şunlardır: 
a) Her türlü refrakter malzemelerin (öncelikle ateş tuğlaları, ateşe mukavim harçlar, şekilli ve 

şekilsiz ürünler) imalat, alım satım, ithalat ve ihracatı, 

b) Her türlü inşaat malzemelerinin imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı, 
c) İnşaatçılık ve müteahhitlik, 
d)Konusu ile ilgili gayrimenkul alımı, atımı, kiralanması ve kiraya verilmesi. 
Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek ve yukarıdaki konularda faaliyet göstermek için: 
 
1-Konusu ile ilgili her türlü ticari, hukuki ve mali tasarrufta bulunabilir, 
2-Konusu ile ilgili makine, araç, gereç, hammadde, malzeme ve diğer gereçleri yurt içinde 
imal ettirebilir, yurtiçinden satın alabileceği gibi, ithal edebilir araç ve gereçleri başkalarından 
kiralayabilir, (leasing işlemleri dahil) başkalarına kiralayabilir. 



3-İştigal konularına giren hususlarda yerli ve yabancı firmaların acenteliğini, mümessilliğini, 
komisyonculuğunu yapabilir, kendisi de başkalarına yurt içi ve yurt dışında acentelik, 
mümessillik ve bayilik verebilir, 
4-Şirket konuları ile ilgili olmak üzere menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir, inşa 
ettirebilir, başkalarından kiralayabilir, maliki bulunduğu malları kısmen veya tamamen 
başkalarına kiraya verebilir rehin ve ipotek edebilir, gerekiyorsa satabilir. Gayrimenkul 
malları üzerinde her türlü ayni hak tesis edebilir, kat mülkiyeti, satış vaadi sözleşmesi 
yapabilir, üzerinde kat mülkiyeti tesis edilmiş gayrimenkul mal iktisap edebilir, tapu kütüğüne 
ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir; Şirket lehine 
tesisi edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri 
ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi adına veya mali tabloların 
hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine veya 
olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dahilinde olmak kaydıyla diğer üçüncü kişiler 
lehine her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir.  
 
Şu kadar ki, Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet teminat vermesi veya 
ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 
belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların 
aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak 
gerekli açıklamalar yapılır. 
5- Şirket alacaklarına karşılık olmak üzere lehine menkul mal rehni ve gayrimenkul ipoteği 
kabul edilebilir, 
6- Şirket menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak 
kaydıyla, kendi iştigal konularının tamamı veya bir kısmı ile ilgili işlerle iştigal etmekte olan 
veya bu amaçla kurulacak olan ve sermayesinin tamamı veya bir kısmı yabancılara ait 
bulunanlar da dahil olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla ortak olabileceği gibi, kendi 
sermayesinin bir kısmı da mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancılara tahsis edebilir, ortak 
girişimlerde bulunabilir. Şirket, bu ortaklıklara iştirak ederken örtülü kazanç aktarımına ilişkin 
sermaye piyasası mevzuatı hükümlerini saklı tutar.  
7- Şirket, konuları ile ilgili olarak imtiyaz patent, ihtira beratı, marka, resim, teknik bilgi, 

lisans, Know-how gibi gayri maddi haklara sahip olabilir, satabilir, kiraya verebilir. Bu ve buna 

benzer hakların belli şartlarla kullanılması haklarını satın alabilir, gerektiğinde satabilir. 

8- Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. 
 
ŞİRKETİN SÜRESİ 
Madde 5- Şirket’in süresi, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. 
 

İLANLAR 
Madde 6- Şirket’e ait ilanlar, konuya ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak, Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanunlar çerçevesinde çıkarılan ilgili mevzuat 

hükümlerine ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. 

Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. 

 



ŞİRKETİN SERMAYESİ 
Madde 7 – Şirket’in sermayesi beheri 1 (Bir) Krş. nominal değerde hamiline yazılı 
1.575.000.000 (Birmilyar beşyüzyetmişbeş milyon) adet paya bölünmüş 15.750.000 
(Onbeşmilyonyediyüzellibin) TL.’dir. Bundan önceki 10.500.000 (Onmilyonbeşyüzbin)TL. 
sermaye tamamen ödenmiştir.  
Bu defa arttırılmasına karar verilen 5.250.000 (Beşmilyonikiyüzellibin) TL. sermayenin; 
a)1.394.533,71(birmilyonüçyüzdoksandörtbinbeşyüzotuzüçlira yetmişbir kuruş) TL’sı iştirak 
satış kazancı fonundan, 
b) 3.855.466,29 (üçmilyonsekizyüzellibeşbindört yüzatmışaltı lirayirmidokuzkuruş) TL’sı nakit 
olarak, karşılanmıştır. 
Şirket’in sermayesine ilave edilen 1.394.533,71 TL iştirak satış kazancı fonu, Şirket ortaklarına 
ortaklıktaki payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Nakit olarak ilave edilen 
3.855.466,29 TL sermaye ise, ortakların Şirket sermayesindeki payları oranında rüçhan 
haklarını da kullanmaları suretiyle, bedelleri nakden ve defaten ödenmiştir. Şirket’in 
15.750.000 TL olan sermayesinin; 860.577.165 adet paya tekabül eden 8.605.771,65 TL.’lik 
kısmı (A) grubu, 430.922.835 adet paya tekabül eden 4.309.228,35 TL.’lik kısmı (B) grubu, 
283.500.000 adet paya tekabül eden 2.835.000.00 TL.’lik kısmı (C) grubu paylar ile temsil 
edilmektedir.  
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI  
Madde 8- Şirket’in sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde artırılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni 
paylar çıkarılamaz. 
Genel Kurul’un, sermayenin artırımına ilişkin kararları ile rüçhan hakkı, ancak haklı sebepler 
bulunduğu takdirde ve en az sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir 
veya kaldırılabilir. 
Yönetim Kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve 
bu kararda pay sahiplerine en az 15 gün süre verir. Yapılacak ilan ve tebliğe rağmen rüçhan 
hakları kullanılmaz veya eksik kullanılırsa kalan payların satışı Borsa İstanbul A.Ş. 
yönetmeliğince borsada yapılır. 
 

ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI 
Madde 9- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde azaltılabilir. 
Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak 
miktarda aktifin şirkette varlığı belirlenmiş olmadıkça sermayenin azaltılmasına karar 
verilemez. Sermaye hiçbir suretle 500.000-TL’sından aşağı indirilemez. 
 

PAY SENETLERİ 
Madde 10- Şirket payları hamiline yazılıdır. Şirket’in hamiline yazılı paylar, Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun 13’ncü maddesine uygun olarak çıkarılabilir. Şirketle ilişkilerde sadece pay 
defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan 
kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.  
Hamiline yazılı pay senetlerinin devri Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine tabidir. 



İNTİFA SENETLERİ 
Madde 11- Kurucular arasında payları oranında dağıtılmak ve serbestçe tasarruf edilmek 

üzere, 100 (Yüz) adet bedelsiz intifa senedi verilmesi kabul edilmiştir. İntifa Senedi 

sahiplerine, pay sahipliği hakları verilemez; ancak, net kara, tasfiye sonucunda kalan tutara 

katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları tanınabilir. 

TAHVİLLER ve DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI 
Madde 12- Şirket, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair 

mevzuat hükümlerine uygun olarak her çeşit tahvil ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

kabul edilecek her türlü borçlanma aracını ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası 

mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm borçlanma araçlarını ihraca ve bunların tabi 

olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dâhilince tespite süresiz olarak yetkilidir. 

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ; GÖREV ve KARARLARI 
Madde 13- Yönetim Kurulu seçiminde ve toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. 
a)Yönetim Kurulunun Teşekkülü: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret 
Kanununun 359’uncu maddesi hükümlerine uygun olarak seçilecek 6 üyeden oluşan bir 
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin dördünün (A) Grubu ve 
ikisinin (B) Grubu pay senedi sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmesi şarttır. Şu 
kadar ki, (B) Grubu pay senedi sahipleri aday göstermedikleri veya Genel Kurula 
katılmadıkları takdirde, Yönetim Kurulu üyeleri, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdikleri 
adaylar arasından pay çoğunluğu ile seçilir. Yönetim Kurulunun en az 2 üyesi, Sermaye 
Piyasası mevzuatı kapsamında bağımsız üyelerden oluşur. Yönetim Kurulunda görev alacak 
bağımsız üyelerin nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin 
düzenlemelere göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi 
halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun 
olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul onayına sunulur. 
Türk Ticaret Kanunu’nun 366’ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından 
bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili 
seçer. 
Üyeliğin boşalması halinde yönetim kurulu boşalan eski üyenin özelliklerine sahip olması 
şartıyla bir kimseyi geçici olarak yönetim kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak genel kurulun 
onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev 
yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlamış olur.  
b) Yönetim kurulunun görevleri: Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili 
yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu Şirketin amacına dahil olan ve Şirketin idamesi için 
gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri Şirket adına yapmaya ve Şirket unvanını kullanmaya 
yetkilidir. Yönetim kurulu gerek kanunlar ve gerekse esas sözleşme ile açıkça yasaklanmayan 
ve genel kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir.  
c) Yönetim kurulunun süresi: Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 362’nci 
maddesine göre en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri 
yeniden seçilebilirler.  
d) Yönetim kurulu toplantıları: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile 

getirilen zorunluluklar saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 390’uncu 

maddesinde belirtilen esaslara göre toplanır ve karar alır. Şirket’in yönetim kurulu 

toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu Yönetim Kurulu toplantılarına, Türk Ticaret 



Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Ticaret 

Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar 

Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda 

katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği 

gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda 

şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti 

alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ 

hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. 

YÖNETİM VE TEMSİL 

Madde 14- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket 
tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, 
bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını 
taşıması gereklidir. 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 370’inci maddesine göre Şirketi temsil yetkisini bir 
veya birden fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir 
yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.  Yönetim Kurulu, TTK’nın 367. 
maddesine göre, şirketin yönetiminin düzenlenmesi bakımından İç Yönergeler hazırlayarak, 
şirket yönetimini kısmen veya tamamen en az bir veya daha fazla sayıdaki yönetim kurulu 
üyesine veya 3. kişiye devir etmeye yetkili kılınmıştır. Yönetim kurulunun devredilemez görev 
ve yetkilerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu 375. maddesinin hükümleri saklıdır.  

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI 
Madde 15-Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla 

huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.Bağımsız Yönetim Kurulu 

üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı,pay opsiyonları veya Şirket performansına dayalı 

ödeme planları kullanılmaz. 

DENETÇİLER ve GÖREVLERİ 
MADDE 16- 
Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ila 406’ncı maddelerindeki düzenlemeler ile 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca seçilir ve görev yaparlar.  
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 366/2’inci maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla 

kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir. 

GENEL KURUL 

MADDE 17- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. 

a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.  

b) Toplantı Zamanı; Olağan genel kurul, Şirket’in her faaliyet dönemini izleyen üç ay içinde 
ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken 
hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü genel kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği 
hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve bu 
Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.  



c) Oy Hakkı; Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her pay 
sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin 
itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık 
olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay 
sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.  

d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, Genel 
Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin 
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi 
oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. 
Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu 
konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.  

e) Toplantı Yeri; Genel kurul, Şirket’in merkez adresinde veya yönetim merkezinin 
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 

f) Toplantı ve Karar Nisabı; Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk 

Ticaret Kanunu’na ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Önemli nitelikteki 

işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul toplantılarında ilişkili 

taraflar oy kullanamaz. 

g) Bakanlık Temsilcisi: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Temsilci yokluğunda alınacak Genel Kurul 
kararları geçerli olmaz. 

h) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu Kanun 

çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve 

esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunar. 

Genel Kurul’un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. 

BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 
Madde 18- Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 

yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, 

Şirket merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 
Madde 19- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal 

Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim 

Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme’ye aykırı sayılır. 

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 
Madde 20- Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar 
listesinde adı yer alan pay sahipleri,  kimlik göstererek genel kurula katılırlar.  
Söz konusu listenin genel kurul toplantı tarihinden azami kaç gün önceki pay sahiplerinden 

oluşacağına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. 

 



ŞİRKETİN HESAP YILI 
Madde 21- Şirket’in hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci 

günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı Şirket’in kati surette kurulduğu yeni şirketin Ticaret 

Siciline tescil edildiği tarihten itibaren başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. 

KAR PAYI 
Madde 22-Her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine 

dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 

KARIN TESPİT ve DAĞITIMI 

MADDE 23- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel 

giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi yada ayrılması zorunlu 

olan miktar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra 

geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının 

düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıdaki gibi dağıtılır. 

Genel kanuni yedek akçe; 

a) %5, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

Birinci kar payı; 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 
Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile 
memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla 
kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına 
sahiptir. 

İkinci kar payı; 

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan 
kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk 
Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak 
ayırmaya yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, 
sermayenin % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede 
pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; 
başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, intifa senedi sahiplerine, yönetim 
kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve 
bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Pay sahipleri için 
belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. 



Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki 
teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. 

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri 

alınamaz. Türk Ticaret Kanunu’nun 512’inci madde hükmü saklıdır. 

SONA ERME VE TASFİYE 
Madde 24- Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu’na ve ilgili mevzuat 
hükümlerine tabidir. 
 
KANUNİ HÜKÜMLER 
Madde 25- Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 


