GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2011 yılı çalışmalarını incelemek
ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 27.06.2012 günü saat 10:00’da Eski
Büyükdere cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na mazereti nedeniyle iştirak
edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:8 tebliğinde öngörülen
hususlar çerçevesinde www.garantifactoring.com adresinde ve ekte örneği bulunan
vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce
onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle
kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.
Sayın ortaklarımız TTK.’nın 360. maddesi gereğince, toplantı gününden en geç bir hafta
önce kaydileştirilmiş hisse senetleri ile alakalı Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. den alacakları blokaj
yazısını Şirketimizin Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli
İSTANBUL adresine ibraz ederek Şirketimizden giriş kartlarını alabilirler ve bizzat veya temsilci
vasıtası ile toplantıya katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın
vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri IV No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce
onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Giriş kartı almayan hisse senedi
sahiplerinin toplantıya katılmaları kanun gereğince mümkün değildir.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 27.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ :
1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti seçimi,
2- Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3- 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi ve
Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4- 31.12.2011 tarihli bilanço ve kar zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve
onaylanması,
5- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı nitelikli olarak
ibra edilmeleri,
6- 2011 yılı Kar Dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve
karara bağlanması,
7- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas
Mukavelesinin 6, 9, 10, 11, 16, 17, 22. maddelerinin tadil edilmesi ve “Kurumsal
Yönetim İlkelerine Uyum” ve “Komiteler” madde başlıklı yeni madde düzenlemelerinin
ana sözleşmeye 13 ve 14. maddeler olarak eklenmesi, bu maddelerin eklenmesi
nedeniyle 13, 14, 15, 18,19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36
numaralı maddelerin numara sıralarının sırasıyla 15,16,17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 olarak tadil edilmesi konusunda karar alınması;
8- Yönetim kurulu üye adedinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
istifa vb. benzeri hususlar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin onaylanması
9- Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile huzur haklarının tespiti

11- Yönetim Kurulu’nca 2012 yılı bağımsız denetimi için seçilen Bağımsız Denetim
Kuruluşu’nun onaylanması hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst
düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem
yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları
adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri
yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri ve SPK'nın
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda
geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Kapsamında 2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan
işlemler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler
için “ücretlendirme politikası” hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında
Genel Kurula bilgi verilmesi,
16- 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi sunulması,
17- Dilekler ve kapanış.
Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME
Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin 27 Haziran 2012 günü, saat 10:00’da Eski Büyükdere
cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli İSTANBUL adresinde yapılacak 2011 yılı
Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy
vermeye,
teklifte
bulunmaya
ve
gerekli
belgeleri
imzalamaya
yetkili
olmak
üzere......................................................................... vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)

Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c)

Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)

Toplantıda ortaya çıkabilecek diğe konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kallanır) Talimatlar: (Özel
talimatlar yazılır)

B)
a)
b)
c)
d)
e)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
Tertip ve serisi
Numarası
Adet-Nominal değeri
Oyda imtiyazı olup olmadığı
Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI
ADRESİ

Şirketimizin İmtiyazlı A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı
çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 27 Hazİran
2012 günü saat 10:30’da Eski Büyükdere cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli
İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin 2011 yılı İmtiyazlı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı’na
mazereti nedeniyle iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV
No:8 tebliğinde öngörülen hususlar çerçevesinde www.garantifactoring.com adresinde ve ekte
örneği bulunan vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını notere onaylatmaları
veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek
suretiyle kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.
Sayın ortaklarımız TTK.’nın 360. maddesi gereğince, toplantı gününden en geç bir hafta
önce kaydileştirilmiş hisse senetleri ile alakalı Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. den alacakları blokaj
yazısını Şirketimizin Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli
İSTANBUL adresine ibraz ederek Şirketimizden giriş kartlarını alabilirler ve bizzat veya temsilci
vasıtası ile toplantıya katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın
vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri IV No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce
onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Giriş kartı almayan hisse senedi
sahiplerinin toplantıya katılmaları kanun gereğince mümkün değildir.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
YÖNETİM KURULU
GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 27.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK
2011 YILI İMTİYAZLI A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ :
1234-

Açılış ve Başkanlık Divan Heyeti seçimi,
Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminin görüşülmesi,
Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME
Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin 27 Haziran 2012 günü, saat 10:30 ‘da Eski Büyükdere
cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli İSTANBUL adresinde yapılacak 2011 yılı
İmtiyazlı A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler
doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya
yetkili olmak üzere......................................................................... vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)

Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c)

Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)

Toplantıda ortaya çıkabilecek diğe konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kallanır) Talimatlar: (Özel

talimatlar yazılır)
B)
a)
b)
c)
d)
e)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
Tertip ve serisi
Numarası
Adet-Nominal değeri
Oyda imtiyazı olup olmadığı
Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI
ADRESİ

ESKİ METİN
KAYITLI SERMAYE :

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
YENİ METİN
KAYITLI SERMAYE :

Madde 6
Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.- YTL olup
bu sermaye beheri 1.-YKr. itibari değerde 2.500.000.000
adet
paya
bölünmüştür.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
15.000.000.YTL
(Onbeşmilyon YeniTürkLirası) olup bu sermaye 1.- YKr.
(BirYeniKuruş)
değerinde,
755.517.672
adet
(A)
744.482.328 adet (B) grubu nama olmak üzere toplam
1.500.000.000 adet paya bölünmüştür.
Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı
TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay
sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL’lik 10 adet pay
karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir.
Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu
paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden
paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim
Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin
üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Madde 6 Şirket, 3794 Sayılı Kanunla Değişik 2499 Sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 8/10/1993
tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı
sermayesi 25.000.000.- TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari
değerde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde
kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
15.000.000.TL
(OnbeşmilyonTürkLirası) olup bu sermaye 1.- Kr. (BirKuruş)
değerinde, 755.517.672 adet (A) 744.482.328 adet (B) grubu
nama olmak üzere toplam
1.500.000.000 adet paya
bölünmüştür.
Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK’da
değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış
olup her biri 1.000.-YTL’lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni
Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili
olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş
olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve yeni kuruş ibareleri 4
Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve
Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve
Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca
Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim
Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde
pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının
sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin
haklarını ancak sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili
mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyarak kısıtlayıcı
nitelikte kararlar alabilir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ :

YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ :

Madde 9
Şirketi işleri ve yönetimi Genel Kurul
tarafından seçilen biri Genel Müdür olmak üzere enaz beş
kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim
Kurulu
(A) grubu hissedarların göstereceği adaylar
arasından seçilir.

Madde 9 Şirketi işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen
biri Genel Müdür olmak üzere en az beş kişilik bir Yönetim
Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu
(A) grubu
hissedarların
göstereceği
adaylar
arasından
seçilir.

Yönetim Kurulu’nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim
Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir
kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunmak üzere
geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul
toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul’ca seçiminin
onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini
tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve
başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu’nun görev süresi
iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyenin yeniden
seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul
tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı
ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ilişkin
düzenlemelerine göre tespit edilir ve söz konusu
düzenlemelere
uygun
olarak
seçilir.
Yönetim Kurulu’nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu
aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk
toplanacak Genel Kurul’un onayına sunmak üzere geçici olarak
üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına
kadar görev yapar ve Genel Kurulca seçiminin onaylanması
halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin boşaldığı hallerde
Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması zorunlu tutulan
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı
seçer. Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin
sonunda görevi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.
Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman
görevden alınabilir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde 10 Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe
toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur.
Yönetim Kurulu, üyelerin en az yarısından bir fazlasının
hazır olması ile toplanır ve toplantıya katılanların
ekseriyetiyle karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da
red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Red oyu
veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Madde 10 Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe
toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur.
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve
toplantıya katılanların ekseriyetiyle karar alır. Yönetim kurulunda
oylar kabul ya da red
olarak kullanılır. Çekimser oy
kullanılamaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini
yazarak imzalar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :

Kurumsal Yönetim İlkeleri bakımından önemli nitelikte
sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf ve üçüncü
kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmesine ilişkin
işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ilişkin
düzenlemelere uyulur.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :

Madde 11 Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri
Genel Kurul'ca tesbit olunur.

Madde 11 Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması zorunlu tutulan
Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uygun
olarak Genel Kurul'ca tesbit olunur.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :
Madde 13 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan
yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye
aykırı sayılır.
KOMİTELER
:
:
Madde 14 Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurumsal
Yönetim İlkelerine göre Yönetim Kurulu’na bağlı Denetim
Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurar. Yönetim
Kurulu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli ya da
ihtiyaç duyulan diğer komiteleri de kurabilir. Komitelerin
çalışma esasları Yönetim kurulu tarafından belirlenir ve
komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
Komitelerin çalışma esasları ve kimlerden oluştuğu Şirketin
internet
sitesinde
yayımlanır.
Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı bağımsız
üyeden ve Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı bağımsız
üyeden oluşur. Genel Müdür komitelerde görev alamaz.

GENEL KURUL TOPLANTILARI :

GENEL KURUL TOPLANTILARI :

Madde 16 Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan
itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk
Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne
alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki
konuları
görüşüp
karara
bağlar.
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde
toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un
toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Madde 18 Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan
itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk
Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları
görüşüp karara bağlar.
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde
toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul toplantı ilanı,
mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en
fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik
haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul
toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve genel
kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması
gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve
açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,
yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve
bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek nitelikteki işlemleri yapması
Türk Ticaret Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine
ilişkin düzenlemelerine tabi olup, söz konusu işlemler
hakkında genel kurulda bilgi verilir.

TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI :

TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI :

Madde 17 Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 19 Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine
ilişkin düzenlemelere tabidir.

DİĞER İLANLAR :

DİĞER İLANLAR :

Madde 22 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.
maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak
şartıyla, Şirket Merkezi’nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete
ile en az 15 gün evvel yapılır.
Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların
Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince
ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel
yapılması
zorunludur.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk
Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri
uygulanır.

Madde 24 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.
maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket
Merkezi’nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün
evvel yapılır.
Ancak Genel Kurul'un toplantı ilanına ilişkin 18. maddede
yer
alan
hükümler
saklıdır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk
Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE :
Esas sözleşmenin
13,14,15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36
numaralı maddelerin numara sıraları sırasıyla
15,16,17,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 ve
37 olarak değiştirilmiştir.

