
TRABZONSPOR SPORTĠF YATIRIM VE FUTBOL ĠġLETMECĠLĠĞĠ TĠCARET A.ġ. 
YÖNETĠM KURULU’NDAN 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET  
 
 
ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10.10.2012 tarihinde aĢağıda yazılı gündem maddelerini görüĢmek üzere “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz 
Tesisleri Havaalanı Altı Trabzon” adresindeki idari binamızda saat 15:30 da yapılacaktır. 
 
Merkezi Kayıt KuruluĢu'nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca Hisseleri Merkezi Kayıt KuruluĢu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde 
kaydileĢtirilmiĢ olan hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan 'Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almaları 
gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, genel kurul toplantı tarihinden bir gün önce 09.10.2012 tarihinde saat 17:00'de kesinleĢecektir. Ancak 
hesaplarındaki paylara iliĢkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak 
isteyen söz konusu yatırımcıların en geç 09.10.2012 tarihinde saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan 
'Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkan bulunmamaktadır.  
 
Ayrıca, 25 ġubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. Maddesi ile değiĢtirilen Sermaye Piyasası 
Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran hissedarlarımızın 31.12.2012 tarihine kadar kaydileĢtirilmeyen 
tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen ġirketimize intikal edecek ve hissedarların söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte 
kendiliğinden sona ermiĢ sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileĢtirmemiĢ olan hissedarlarımızın haklarının kaybolmaması için, en kısa 
sürede hisselerini Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdinde kaydileĢtirmeleri gerekmektedir.  
 
Toplantıya iĢtirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini iliĢikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Ģirket merkezimiz ile 
www.trabzonspor.org.tr adresindeki Ģirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 sayılı tebliğinde öngörülen 
hususları da yerine getirerek imzaları noter'ce onaylanmıĢ vekaletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir.  
 
Genel Kurul toplantısında maddelerin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 
 
Sayın Ortaklarımıza duyurulur. 
 
 
GENEL KURUL GÜNDEMĠ 
 

1-AçılıĢ ve yoklama 

2-Divan heyetinin seçiminin oya sunulması 

3-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesinin oya sunulması 

4-ġirketimiz ana sözleĢmesinin “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin 

Tebliği”ne uyumu kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Ģirket ana sözleĢmesinin 3, 4, 5, 11, 13, 14, 17, 22, 34, 

35 ve 36. maddelerinin tadil edilmesinin ve Ģirket ana sözleĢmesine 38. maddenin ilave edilmesinin, müzakere edilerek karara bağlanması 

5-Denetim komitesi tarafından bağımsız üye olarak yönetim kuruluna sunulan ve yönetim kurulunca onaylanan Yusuf Ziya Yılmaz ve Ahmet Çubukçu ile 

diğer yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti 

6-12.03.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda sermaye artırımı yapılarak bedelsiz hisse senedi verilmesi suretiyle ödenmesine 

karar verilmiĢ olan, fakat Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.08.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1944 sayılı yazısı ile kabul edilmemiĢ olan 2007-

2008 hesap dönemine ait 23.111.306.-TL tutarındaki temettünün ödenmesi konusunun müzakere edilerek karara bağlanması 

7-ġirketimizin Trabzonspor Futbol ĠĢletmeciliği Tic.A.ġ.’den olan alacaklarının yasal sınırların üzerinde olması dolayısı ile Ģirketimize uygulanan para cezası 

hakkında ortaklara bilgi verilmesi 

8- ġirketimizin Trabzonspor Futbol ĠĢletmeciliği Tic.A.ġ.’den olan alacaklarının tahsili konusunun müzakere edilerek karara bağlanması 

9-Seçilen Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi  

10-Dilek ve temenniler 

11-KapanıĢ. 
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TRABZONSPOR SPORTĠF YATIRIM VE FUTBOL ĠġLETMECĠLĠĞĠ TĠCARET A.ġ. 

ANA SÖZLEġME TADĠL METNĠ 

 

ESKĠ ġEKĠL YENĠ ġEKĠL 

  

AMAÇ VE KONU: 

 

Madde 3- Şirket, Trabzonspor profesyonel 

futbol takımının ("TS Futbol Takım") performansını 

ulusal ve uluslararası platformlarda en üst düzeye 

çıkarmak  maksadıyla gerekli gelişmiş yönetim 

yapısını oluşturmayı amaçlamaktadır.   

 

Şirket bu amaca yönelik olarak Türk Futbol 

Federasyonun Profesyonel Futbol ve Transfer 

Talimatı 14. Maddesi dahil ve fakat bununla sınırlı 

olmaksızın tabi olacağı ilgili tüm mevzuat 

hükümlerine uymak ve idman ve spor faaliyeti 

kapsamında kalmak kaydıyla her türlü girişimde 

bulunur. Özellikle: 

 

1. Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim 

Şirketi’den (“Futbol A.Ş.”) veya Trabzonspor 

Kulübü Derneğinden (“Kulüp”), TS Futbol 

Takımını kiralayabilir veya devralabilir; TS Futbol 

Takımının sportif, eğitsel hukuki ve ekonomik 

faaliyetlerini kısmen veya tamamen yönetebilir, 

profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi 

için futbolcularla sözleşme imzalayabilir, 

kulüplerine transfer bedeli ödeyebilir, sözleşme 

gereğince ödemelerde bulunabilir, sözleşmeleri 

sona eren futbolcuları bedel karşılığı veya bila 

bedel serbest bırakabilir ya da başka bir kulüple 

sözleşme yapmasına izin verebilir, 

 

2. Profesyonel futbola ilişkin olarak çeşitli özel 

müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla 

sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti 

etkinliği ve organizasyonunu düzenleyebilir, 

düzenletebilir, katılabilir, bunların hakkını satın 

alabilir veya her türlü şekilde kiralayabilir; bu 

anlamda ihtiyaç duyacağı sayıda sporcu, teknik 

adam ve yardımcı personel istihdam edebilir ve bu 

faaliyetlerden stadyum maç hasılatı, stadyum kira 

gelirleri dahil ilgili tüm gelirleri elde edebilir, 

 

3. Profesyonel futbola ilişkin olarak çeşitli özel 

müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla 

sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti 

etkinliği ve organizasyonun icrası amacıyla her nevi 

stadyum, spor kompleksi, spor salonu ve tesis, vb. 

kurabilir, inşa edebilir yahut ettirebilir, kiralayabilir, 

kiraya verebilir, satın alabilir, yahut işletmesini 

doğrudan yürütebileceği gibi, sözleşmeler yoluyla 

AMAÇ VE KONU: 

 

Madde 3- Şirket, Trabzonspor profesyonel futbol 

takımının ("TS Futbol Takım") performansını ulusal 

ve uluslararası platformlarda en üst düzeye çıkarmak 

maksadıyla gerekli gelişmiş yönetim yapısını 

oluşturmayı amaçlamaktadır.   

 

Şirket bu amaca yönelik olarak Türk Futbol 

Federasyonun Profesyonel Futbol ve Transfer 

Talimatı 14. Maddesi dahil ve fakat bununla sınırlı 

olmaksızın tabi olacağı ilgili tüm mevzuat 

hükümlerine uymak ve idman ve spor faaliyeti 

kapsamında kalmak kaydıyla her türlü girişimde 

bulunur. Özellikle: 

 

1. Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim 

Şirketi’den (“Futbol A.Ş.”) veya Trabzonspor 

Kulübü Derneğinden (“Kulüp”), TS Futbol Takımını 

kiralayabilir veya devralabilir; TS Futbol Takımının 

sportif, eğitsel hukuki ve ekonomik faaliyetlerini 

kısmen veya tamamen yönetebilir, profesyonel futbol 

faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla 

sözleşme imzalayabilir, kulüplerine transfer bedeli 

ödeyebilir, sözleşme gereğince ödemelerde 

bulunabilir, sözleşmeleri sona eren futbolcuları bedel 

karşılığı veya bila bedel serbest bırakabilir ya da 

başka bir kulüple sözleşme yapmasına izin verebilir, 

 

2. Profesyonel futbola ilişkin olarak çeşitli özel 

müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı 

olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti 

etkinliği ve organizasyonunu düzenleyebilir, 

düzenletebilir, katılabilir, bunların hakkını satın 

alabilir veya her türlü şekilde kiralayabilir; bu 

anlamda ihtiyaç duyacağı sayıda sporcu, teknik adam 

ve yardımcı personel istihdam edebilir ve bu 

faaliyetlerden stadyum maç hasılatı, stadyum kira 

gelirleri dahil ilgili tüm gelirleri elde edebilir, 

 

3. Profesyonel futbola ilişkin olarak çeşitli özel 

müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı 

olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti 

etkinliği ve organizasyonun icrası amacıyla her nevi 

stadyum, spor kompleksi, spor salonu ve tesis, vb. 

kurabilir, inşa edebilir yahut ettirebilir, kiralayabilir, 

kiraya verebilir, satın alabilir, yahut işletmesini 

doğrudan yürütebileceği gibi, sözleşmeler yoluyla bir 

veya bir kaç işletmeciye bedel mukabili işletmesini 



bir veya bir kaç işletmeciye bedel mukabili 

işletmesini belirli süreli veya süresiz devredebilir, 

ve gelir elde edebilir; 

 

4. Profesyonel futbol faaliyetleri kapsamındaki her 

türlü faaliyeti basın yayın ve her türlü görsel araç 

ile (radyo, televizyon, internet ve benzeri) 

yayınlatabilir ve bu yayınlardan gelir elde edebilir,  

 

5.  Profesyonel futbol ile ilgili olarak forma ve saha 

içi reklamları dahil ve fakat bunlarla sınırlı 

olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında her konuda 

reklam, tanıtım, faaliyetlerinde bulunabilir veya 

bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir ve bu 

faaliyetlerden gelir elde edebilir, 

 

6. Profesyonel futbol faaliyetlerine yönelik her türlü 

sponsorluğu kabul edebilir ve bu yöntemle gelir 

elde edebilir, 

 

7. Profesyonel futbola ilişkin çeşitli özel 

müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla 

sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti 

etkinliği ve organizasyonunun yapıldığı mahallerde 

bu faaliyetlere katılanlara ve izleyicilere hizmet 

verecek üniteler kurabilir, işletebilir veya bu 

faaliyeti üçüncü kişilere yaptırarak gelir elde 

edebilir, 

 

8. Profesyonel futbol ile ilgili olarak idman ve spor 

faaliyetlerini yürüteceği "Trabzonspor" ismi dahil 

ve fakat bununla sınırlı olmaksızın profesyonel 

futbolla ilgili işletme adı, ihtira beratı, marka, 

patent, imtiyaz, know-how, lisans hakkı ve benzeri 

fikri ve sınai mülkiyet haklarını ve/veya bunları 

kullanma (lisans) haklarını iktisap edebilir, bu 

hakları kendi adına tescil edebilir, gereğinde 

devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatın 

öngördüğü çerçeve içinde bu kabil hakları süreli 

veya süresiz kiralayabilir, kiraya verebilir, 

yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller 

kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından  

gerekli görülecek açıklamaların yapılması kaydıyla 

üçüncü kişilerin istifadesine tahsis edebilir,  

 

9. Konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü 

malzeme, makina ve alet parçaları yurtiçinden ve 

dışından temin edebilir,  

 

10. Her türlü hediyelik eşya, kozmetik ürünü, spor 

malzemesi, spor giysisi ve diğer her türlü giysi 

üretiminde kendi markasının ve isminin 

kullanılmasına izin verebilir ve karşılığında isim 

hakkı ücreti ve/veya lisans ücreti elde edebilir, 

belirli süreli veya süresiz devredebilir, ve gelir elde 

edebilir; 

 

4. Profesyonel futbol faaliyetleri kapsamındaki her 

türlü faaliyeti basın yayın ve her türlü görsel araç ile 

(radyo, televizyon, internet ve benzeri) yayınlatabilir 

ve bu yayınlardan gelir elde edebilir,  

 

5.  Profesyonel futbol ile ilgili olarak forma ve saha 

içi reklamları dahil ve fakat bunlarla sınırlı 

olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında her konuda 

reklam, tanıtım, faaliyetlerinde bulunabilir veya 

bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir ve bu 

faaliyetlerden gelir elde edebilir, 

 

6. Profesyonel futbol faaliyetlerine yönelik her türlü 

sponsorluğu kabul edebilir ve bu yöntemle gelir elde 

edebilir, 

 

7. Profesyonel futbola ilişkin çeşitli özel müsabakalar 

ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın 

her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve 

organizasyonunun yapıldığı mahallerde bu 

faaliyetlere katılanlara ve izleyicilere hizmet verecek 

üniteler kurabilir, işletebilir veya bu faaliyeti üçüncü 

kişilere yaptırarak gelir elde edebilir, 

 

8. Profesyonel futbol ile ilgili olarak idman ve spor 

faaliyetlerini yürüteceği "Trabzonspor" ismi dahil ve 

fakat bununla sınırlı olmaksızın profesyonel futbolla 

ilgili işletme adı, ihtira beratı, marka, patent, imtiyaz, 

know-how, lisans hakkı ve benzeri fikri ve sınai 

mülkiyet haklarını ve/veya bunları kullanma (lisans) 

haklarını iktisap edebilir, bu hakları kendi adına 

tescil edebilir, gereğinde devredebilir veya devren 

iktisap edebilir, mevzuatın öngördüğü çerçeve içinde 

bu kabil hakları süreli veya süresiz kiralayabilir, 

kiraya verebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını 

teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların 

yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin istifadesine 

tahsis edebilir,  

 

9. Konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü malzeme, 

makina ve alet parçaları yurtiçinden ve dışından 

temin edebilir,  

 

10. Her türlü hediyelik eşya, kozmetik ürünü, spor 

malzemesi, spor giysisi ve diğer her türlü giysi 

üretiminde kendi markasının ve isminin 

kullanılmasına izin verebilir ve karşılığında isim 

hakkı ücreti ve/veya lisans ücreti elde edebilir, 

 

11. Konusu ile ilgili panel, seminer, kurs, anma 



 

11. Konusu ile ilgili panel, seminer, kurs, anma 

töreni, vb gibi etkinlikler düzenleyebilir, araştırma 

ve eğitim çalışmaları yapabilir, bunları üçüncü 

kişiler marifetiyle yaptırabilir;  yurt içinde ve 

dışında fuarlara iştirak edebilir, 

 

12. Konusu ile ilgili yabancı ülkelerde 

temsilcilikler, bürolar açabilir, 

 

13. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında 

resmi ve özel ihaleler (örneğin reklam, naklen yayın 

vb. ihaleleri)  düzenleyebilir ya da düzenlenen 

ihalelere katılabilir. 

 

14. Amatör ve profesyonel futbolcuların, teknik 

veya idareci kimselerin yahut  taraftarların yurt 

içinde veya dışında, karşılaşma yahut idman 

yapacakları yerlere ulaşmalarını temin amacıyla, 

her türlü kara, deniz ve hava araçları satın almak, 

kiralamak, satmak, veya kiraya vermek; 

 

15. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye 

Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA’nın 

yayınlayacağı tüzük ve genelgeler çerçevesinde 

idman ve spor faaliyetlerinde bulunmak 

 

Yukarıda bahsedilen faaliyetleri yerine getirirken 

Şirket: 

 

A) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul 

malları satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, 

kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde ipotek 

tesis ve fek edebilir, finansal kiralamaya konu 

yapabilir, satış vaadi, menkul rehni, ticari işletme 

rehni tesis edebilir, söz konusu hakları tapu siciline 

ve ilgili diğer sicillere şerh ve tescil ettirebilir;  

sahip bulunduğu menkul ve gayrımenkulleri ipotek, 

rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere 

kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve 

şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir, 

ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet 

ve teminat verebilir ve bunlarla sınırlı olmamak 

üzere menkul ve gayrımenkullerle ilgili olarak her 

çeşit ayni ve şahsi hakları kendi veya üçüncü kişiler 

lehine tesis edebilir,  

 

Ancak, Şirket sahip olduğu  varlıklar ve haklar 

üzerinde, Şirket sermayesinin %51'inden fazlasına 

ve/veya yönetim ve denetim imtiyazını haiz hisse 

senetlerine sahip olmaları nedeniyle Şirket 

yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek ve 

tüzel kişiler ile Şirket ve  Kulüp yönetim ve 

denetim kurulu üyelerinin, Kulüp ve Kulüp ile 

töreni, vb gibi etkinlikler düzenleyebilir, araştırma ve 

eğitim çalışmaları yapabilir, bunları üçüncü kişiler 

marifetiyle yaptırabilir;  yurt içinde ve dışında 

fuarlara iştirak edebilir, 

 

12. Konusu ile ilgili yabancı ülkelerde temsilcilikler, 

bürolar açabilir, 

 

13. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında 

resmi ve özel ihaleler (örneğin reklam, naklen yayın 

vb. ihaleleri)  düzenleyebilir ya da düzenlenen 

ihalelere katılabilir. 

 

14. Amatör ve profesyonel futbolcuların, teknik veya 

idareci kimselerin yahut taraftarların yurt içinde veya 

dışında, karşılaşma yahut idman yapacakları yerlere 

ulaşmalarını temin amacıyla, her türlü kara, deniz ve 

hava araçları satın almak, kiralamak, satmak, veya 

kiraya vermek; 

 

15. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye 

Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA’nın 

yayınlayacağı tüzük ve genelgeler çerçevesinde 

idman ve spor faaliyetlerinde bulunmak 

 

Yukarıda bahsedilen faaliyetleri yerine getirirken 

Şirket: 

 

A) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul 

malları satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, 

kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde ipotek tesis 

ve fek edebilir, finansal kiralamaya konu yapabilir, 

satış vaadi, menkul rehni, ticari işletme rehni tesis 

edebilir, söz konusu hakları tapu siciline ve ilgili 

diğer sicillere şerh ve tescil ettirebilir;  sahip 

bulunduğu menkul ve gayrımenkulleri ipotek, rehin 

ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi 

veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde 

olursa olsun teminat olarak gösterebilir, ipoteklerin 

terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat 

verebilir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve 

gayrımenkullerle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi 

hakları kendi veya üçüncü kişiler lehine tesis 

edebilir,  

 

Ancak, Şirket sahip olduğu varlıklar ve haklar 

üzerinde, Şirket sermayesinin %51'inden fazlasına 

ve/veya yönetim ve denetim imtiyazını haiz hisse 

senetlerine sahip olmaları nedeniyle Şirket 

yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek ve 

tüzel kişiler ile Şirket ve Kulüp yönetim ve denetim 

kurulu üyelerinin, Kulüp ve Kulüp ile doğrudan veya 

dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü kişilerin borcunu 

teminen temlik, kefalet, ipotek ve ayni hak tesis 



doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü 

kişilerin borcunu teminen temlik, kefalet, ipotek ve 

ayni hak tesis edemez.  

 

Üçüncü kişiler ile yapılacak tüm işlemler için 

yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller 

kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak 

gerekli açıklamaların yapılması zorunludur. 

 

B) Her türlü ticari, idari ve hukuki işlemi 

gerçekleştirebilir; konusu ile ilgili her türlü  ithalat 

ve ihracat yapabilir. 

 

C) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için 

aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde 

olmamak kaydıyla mevcut veya ileride kurulacak 

yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle 

işbirliği yapabilir, bunları Şirkete ortak edebilir 

veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş 

teşebbüslere dahil olabilir; yerli veya yabancı şirket 

veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, 

bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak 

edebilir, mevcut şirketlerin hisse ve intifa 

senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, 

finansman bonolarını satın alabilir veya satabilir,  

 

D) Konusu ile ilgili olarak Şirket amaç ve 

konusunun gerektirdiği tüm sözleşmeleri 

akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun 

vadeli kredi alabilir, ödünç para verme işlemlerine 

ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ödünç 

verebilir, teminat mektubu verebilir ve aynı şekilde 

borçlanabilir, ödünç alabilir,  

 

E) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için 

aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde 

olmamak kaydıyla poliçe, bono, çek, tahvil, varant, 

finansman bonosu ve benzeri kıymetli evrak, borç 

senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, 

kabul, ciro, imza ve ihraç edebilir, 

F) Yürürlükteki mevzuata göre yabancı 

uyrukluları istihdam edebilir, 

 

G) Yukarıda bahsedilenler dışında gelecekte 

Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka 

konularda faaliyet göstermek için Yönetim Kurulu 

tarafından şirketin Ana Sözleşmesinin tadil metnini 

onaylamak üzere Genel Kurula sunulması gerekir.  

Bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ön 

onayının alınması gerekir.   

edemez.  

 

Üçüncü kişiler ile yapılacak tüm işlemler için 

yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller 

kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak 

gerekli açıklamaların yapılması zorunludur. 

 

B) Her türlü ticari, idari ve hukuki işlemi 

gerçekleştirebilir; konusu ile ilgili her türlü  ithalat ve 

ihracat yapabilir. 

 

C) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için 

aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde 

olmamak kaydıyla mevcut veya ileride kurulacak 

yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle 

işbirliği yapabilir, bunları Şirkete ortak edebilir veya 

bunlarla yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş 

teşebbüslere dahil olabilir; yerli veya yabancı şirket 

veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, 

bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak 

edebilir, mevcut şirketlerin hisse ve intifa senetlerini, 

tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman 

bonolarını satın alabilir veya satabilir,  

 

D) Konusu ile ilgili olarak Şirket amaç ve konusunun 

gerektirdiği tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bu 

meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi alabilir, 

ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuat 

hükümleri çerçevesinde ödünç verebilir, teminat 

mektubu verebilir ve aynı şekilde borçlanabilir, 

ödünç alabilir,  

 

E) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için 

aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde 

olmamak kaydıyla poliçe, bono, çek, tahvil, varant, 

finansman bonosu ve benzeri kıymetli evrak, borç 

senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, 

kabul, ciro, imza ve ihraç edebilir, 

F) Yürürlükteki mevzuata göre yabancı 

uyrukluları istihdam edebilir, 

 

G) Yukarıda bahsedilenler dışında gelecekte 

Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka 

konularda faaliyet göstermek için Yönetim Kurulu 

tarafından şirketin Ana Sözleşmesinin tadil metnini 

onaylamak üzere Genel Kurula sunulması gerekir.  

Bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nın ön onayının alınması gerekir.   

 

H)  ġirketin kendi adına ve 3. kiĢiler lehine, 

garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek 

dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında 

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde 



belirlenen esaslara uyulur. 

 

 

ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ: 

 

Madde 4- Şirketin merkezi Trabzonspor Mehmet 

Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, Trabzon 

adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres 

Ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 

gazetesinde ilan ettirilir.  

 

Ayrıca bu değişklik T.C. Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna 

bildirilir.  Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 

tebligatlar Şirkete yapılmış sayılır.  Tescil ve ilan 

edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni 

adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için 

bu durum fesih sebebi sayılır. 

Şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı karara 

dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve 

Sermaye Piyasası Kurulu'na  bilgi vermek şartıyla 

yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. 

 

 

ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ: 

 

Madde 4- Şirketin merkezi Trabzonspor Mehmet Ali 

Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, Trabzon 

adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret 

sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde 

ilan ettirilir.  

 

Ayrıca bu değişklik T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kuruluna 

bildirilir.  Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 

tebligatlar Şirkete yapılmış sayılır.  Tescil ve ilan 

edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni 

adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu 

durum fesih sebebi sayılır. 

 

Şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye 

Piyasası Kurulu'na  bilgi vermek ve sermaye 

piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli 

özel durum açıklamalarını yapmak Ģartıyla yurt 

içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. 
 

ġĠRKETĠN SÜRESĠ  

 

Madde 5- Şirketin süresi kesin kuruluşundan 

başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’ndan (Trabzon Sanayi ve Ticaret 

İl Müdürlüğü) izin almak ve ana sözleşme 

değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir. 

 

ġĠRKETĠN SÜRESĠ  

 

Madde 5- Şirketin süresi kesin kuruluşundan 

başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre Sermaye 

Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’ndan (Trabzon Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Ġl Müdürlüğü) izin almak ve ana 

sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir. 



 

YÖNETĠM KURULUNUN OLUġUM TARZI 

VE SEÇĠLME EHLĠYETĠ 

  

Madde 11- Şirket,  Genel Kurul tarafından 
Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 
seçilecek  5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim 
Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu 
üyelerinin tamamı, (A) grubu pay sahibinin 
göstereceği adaylar arasından Genel Kurul 
tarafından seçilecektir.  
Yönetim kurulu üyelerinin Kulüp üyesi olması 
zorunludur. 
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket hissedarı olması 

zorunludur. Hissedar olmayan kişilerin de Yönetim 

Kurulu’na seçilmeleri mümkün olmakla beraber, bu 

kişiler ancak pay sahibi olunca üyelik haklarını ve 

görevlerini ifa etmeye başlarlar. Ancak pay sahibi 

bir tüzel kişinin temsilcisi olan Yönetim Kurulu 

üyesinin pay sahibi olması gerekmez.   

 

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri için Türk 

Ticaret Kanunu’nun 313’üncü maddesinde 

öngörülen miktarda payın –bunların 

sorumluluğunun teminatı olarak- Şirket’e tevdi 

edilmesi gerekir. 

  

YÖNETĠM KURULUNUN OLUġUM TARZI VE 

SEÇĠLME EHLĠYETĠ 

  

Madde 11- Şirket,  Genel Kurul tarafından 
çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’nda belirtilen Ģartlara haiz 5 (beş) 
üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından 
yönetilir.  
 
Yönetim kuruluna 2 (iki)’den az olmamak üzere, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim 

Ġlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin 

bağımsızlığına iliĢkin esaslar çerçevesinde yeterli 

sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul 

tarafından seçilir.  

 
Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, (A) grubu 
pay sahibinin göstereceği adaylar arasından 
Genel Kurul tarafından seçilecektir.  
Yönetim kurulunda görev yapan bağımsız 
yönetim kurulu üyeleri haricindeki 
yönetim kurulu üyelerinin Kulüp üyesi olması 
zorunludur. 
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket hissedarı olması 

zorunludur. Hissedar olmayan kişilerin de Yönetim 

Kurulu’na seçilmeleri mümkün olmakla beraber, bu 

kişiler ancak pay sahibi olunca üyelik haklarını ve 

görevlerini ifa etmeye başlarlar. Ancak pay sahibi bir 

tüzel kişinin temsilcisi olan Yönetim Kurulu üyesinin 

pay sahibi olması gerekmez.   

 

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri için Türk 

Ticaret Kanunu’nun 313’üncü maddesinde öngörülen 

miktarda payın –bunların sorumluluğunun teminatı 

olarak- Şirket’e tevdi edilmesi gerekir. 

 
YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN GÖREV SÜRESĠ 

VE ÜYELĠĞĠN BOġALMASI 

 

Madde 13- Yönetim Kurulu üyeleri, üç (3) yıllık 
dönem için seçilecek olup, üçüncü yılın sonunda Genel 
Kurul tarafından yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilip, bu 
karar Ticaret Sicili’ne tescil edilene kadar görevlerini 
sürdüreceklerdir.  Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir 
Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişiyle ilişkisinin 
kalmadığı pay sahibi tüzel kişi tarafından Yönetim 
Kurulu’na bildirildiği taktirde o kişinin Yönetim Kurulu 
üyeliği sona ermiş sayılır.   

 

Yönetim kurulu üyeliginin herhangi bir nedenle 

bosalmasi halinde bosalan üyeligin yerine, ilk genel 

kurul toplantisinda onaylanmak üzere Yönetim 

 
YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN GÖREV SÜRESĠ VE 

ÜYELĠĞĠN BOġALMASI 

 

Madde 13- Yönetim Kurulu üyeleri, üç (3) yıllık dönem 
için seçilecek olup, üçüncü yılın sonunda Genel Kurul 
tarafından yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilip, bu karar 
Ticaret Sicili’ne tescil edilene kadar görevlerini 
sürdüreceklerdir.  Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir 
Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişiyle ilişkisinin kalmadığı 
pay sahibi tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu’na 
bildirildiği taktirde o kişinin Yönetim Kurulu üyeliği sona 
ermiş sayılır.   

 

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle 

boşalması halinde boşalan üyeliğin yerine, ilk genel 

kurul toplantısında onaylanmak üzere, bu 



Kurulu’nca atama yapilir. Atamasi yapilan üyenin 

görev süresi, ayrilan üyenin kalan görev süresi 

kadardir. Genel kurul atanan üyeyi onaylamazsa, bu 

sözlesme hükümleri uyarinca seçim yapilir. Bu 

sekilde seçilen üyenin görev süresi diger üyelerin 

görev süresiyle sinirlidir. 

 

Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sözleĢmenin 11. maddesinde belirlenen esaslar, 

TTK. md315 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda 

belirlenen Ģartlar uyarınca Yönetim Kurulu’nca 

atama yapilir. Ataması yapılan üyenin görev süresi, 

ayrılan üyenin kalan görev süresi kadardır. Genel 

kurul atanan üyeyi onaylamazsa, bu sözleşme 

hükümleri uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu ile 

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen Ģartlara 

uygun surette yeni üye seçimi yapılır 

 

Bu sekilde seçilen üyenin görev süresi diger üyelerin 

görev süresiyle sinirlidir. 

 

Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. 

 

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslar saklıdır.  

 

Yönetim kurulu, uygun göreceği konularda kendi 

üyeleri ve/veya üyesi olmayan kiĢilerden oluĢan 

çeĢitli komite veya alt komiteler oluĢturabilir. Bu 

komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 

Yönetim Ġlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde yapılandırılır.  
 



 
YÖNETĠM KURULU TOPLANTILARI, NĠSAPLAR 

 

Madde 14- Yönetim Kurulu Şirket işlerinin 

gerektirdiği sıklıkta ve en az ayda bir toplanır. 

 

Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve 

gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel 

halinde Başkan Yardımcısı tarafından en seri 

iletişim yoluyla yapılır. Her yönetim kurulu üyesi 

yönetim kurulunun toplantıya davet edilmesini 

başkandan yazılı olarak istemek hakkına sahiptir. 

 

Toplantı yeri kural olarak Şirket’in merkezidir.  

Ancak Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde 

ya da dışında Yönetim Kurulu Başkanı’nın tayin 

edeceği bir başka yerde de yapılabilir.  

 

Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel 

halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, engel 

halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık 

eder. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığınca 

tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği 

maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.    

 

Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile 

alınabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu’nun 

330’uncu maddesi hükmüne göre haberleşme yolu 

ile de alınabilir.  Alınan kararlar, Yönetim Kurulu 

Karar Defteri’ne yapıştırılarak altları ve kenarları 

toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. 

Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler 

kanuni süresi içinde tamamlanır.  

 

Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabının 

belirlenmesinde Türk Ticaret Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanır.  Yönetim Kurulunda oylar el 

kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir. 

Gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanının uygun 

görmesi halinde gizli oyla karar alınabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN 

ÖDENEKLERĠ 

 

Madde 17- Yönetim Kurulu üyeleri kar payı 

 
YÖNETĠM KURULU TOPLANTILARI, NĠSAPLAR 

 

Madde 14- Yönetim Kurulu Şirket işlerinin 

gerektirdiği sıklıkta ve en az ayda bir toplanır. 

 

Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve 

gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde 

Başkan Yardımcısı tarafından en seri iletişim yoluyla 

yapılır. Her yönetim kurulu üyesi yönetim kurulunun 

toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak 

istemek hakkına sahiptir. 

 

Toplantı yeri kural olarak Şirket’in merkezidir.  

Ancak Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde ya 

da dışında Yönetim Kurulu Başkanı’nın tayin 

edeceği bir başka yerde de yapılabilir.  

 

Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, engel halinde, 

en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Her 

üye, Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş 

gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, 

müzakere başlamadan ilave ettirebilir.    

 

Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile 

alınabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu’nun 

330’uncu maddesi hükmüne göre haberleşme yolu ile 

de alınabilir.  Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar 

Defteri’ne yapıştırılarak altları ve kenarları toplantıya 

katılan üyeler tarafından imzalanır. Tescil ve ilanı 

gereken kararlara ilişkin işlemler kanuni süresi içinde 

tamamlanır.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim 

kurulu üyelerinin karar nisaplarına iliĢkin 

düzenlemeleri saklı kalmak Ģartıyla, Yönetim 

Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlası 

çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya 

katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eĢitlik 

olması halinde teklif reddedilmiĢ sayılır. 

 

 

Yönetim Kurulunda oylar el kaldırmak suretiyle ve 

açık olarak verilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu 

Başkanının uygun görmesi halinde gizli oyla karar 

alınabilir. 

 

 

 

 

YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN 

ÖDENEKLERĠ 

 

Madde 17-  



dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir 

ücret almazlar. 

 

 

 

 

 

 

 

MERCĠLERE BĠLDĠRĠM VE TOPLANTIDA 

KOMĠSER BULUNMASI: 

 

Madde 22- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 

toplantıları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun 

olarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na, 

Sermaye Piyasası Kurulu’na ve İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası Başkanlığı’na bildirilir. 

Yapılacak bildirimlerde Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun düzenlemelerine uyulması şarttır.  

 

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul 

toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Komiseri’nin bulunması ve toplantı tutanaklarını 

ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.  Komiser’in 

gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında 

alınacak kararlar ve Komiser’in imzasını taşımayan 

toplantı tutanakları geçerli değildir. 

 

 

 

 

 

ĠLANLAR 

 

Madde 34- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret 

Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri 

saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu 

yerde çıkan bir gazete ile en az üç hafta evvel 

yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı taktirde 

ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Sermayenin 

azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 

397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. 

Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle 

Ana Sözleşmenin tadili halinde tadil metinleri keza 

ilan olunur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemeleri saklıdır.   

 

Kamunun aydınlatılmasında yapılacak 

bildirimlerden sorumlu olmak üzere imza yetkisine 

sahip birisi yönetim kurulu üyesi diğeri genel 

müdür veya genel müdür yardımcısı düzeyinde 

asgari iki kişden oluşan bir komite kurulur. 

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim 

kurulu üyelerine iliĢkin düzenlemeleri saklı 

kalmak Ģartıyla; Yönetim Kurulu üyeleri kar payı 

dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir 

ücret almazlar. 

 

 

 

 

MERCĠLERE BĠLDĠRĠM VE TOPLANTIDA 

KOMĠSER BULUNMASI: 

 

Madde 22- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 

toplantıları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Sermaye 

Piyasası Kurulu’na ve İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası Başkanlığı’na bildirilir. Yapılacak 

bildirimlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

düzenlemelerine uyulması şarttır.  

 

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul 

toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Komiseri’nin bulunması ve toplantı tutanaklarını 

ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.  Komiser’in 

gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında 

alınacak kararlar ve Komiser’in imzasını taşımayan 

toplantı tutanakları geçerli değildir. 

 

 

 

 

 

ĠLANLAR 

 

Madde 34- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret 

Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla 

şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete 

ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 

uygun olan süreler içinde yapılır.  

 

Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına 

ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye 

Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak 

yapılır. ġu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı 

mümkün olan en fazla pay sahibine ulaĢmayı 

sağlayacak her türlü iletiĢim vasıtası ile ilan ve 

toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul 

toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır.  

 

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 

kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. 

Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle 

Ana Sözleşmenin tadili halinde tadil metinleri keza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

ANA SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ  

 

Madde 35- İşbu Ana Sözleşme’de yapılacak her 

türlü değişikliklerin geçerliliği için, Yönetim 

Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısının, 

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nca onaylanması; Genel Kurulun karar 

alması; tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilanı şarttır.  Ana Sözleşme’nin son 

hali yeterli sayıda bastırılarak Sermaye Piyasası 

Kurulu’na ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na 

gönderilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BĠLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETĠM 

KURULU VE DENETÇĠ RAPORLARI 

 

Madde 36– Her hesap devresi sonunda yıllık 

Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve 

ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço 

ile kar zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurulu 

takiben en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim 

Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançoda 

Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır 

bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını 

gösteren, cetvelden yeterli sayıda nüsha, Genel 

Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde 

ilan olunur.  

Kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden 

sorumlu olmak üzere imza yetkisine sahip birisi 

yönetim kurulu üyesi diğeri genel müdür veya genel 

müdür yardımcısı düzeyinde asgari iki kişiden oluşan 

bir komite kurulur. 

 

ġirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine 

uyulur.  

 

 

 

 

 
 

ANA SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ  

 

Madde 35- İşbu Ana Sözleşme’de yapılacak her 

türlü değişikliklerin geçerliliği için, Yönetim Kurulu 

tarafından hazırlanacak tadil tasarısının, Sermaye 

Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nca onaylanması; Genel Kurulun karar 

alması; tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilanı şarttır.  Ana Sözleşme’nin son hali 

yeterli sayıda bastırılarak Sermaye Piyasası 

Kurulu’na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na 

gönderilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BĠLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETĠM 

KURULU VE DENETÇĠ RAPORLARI 

 

Madde 36– Her hesap devresi sonunda yıllık 

Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca 

şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar 

zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurulu takiben 

en geç bir ay içinde T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim 

Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançoda Genel 

Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan 



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek veya 

toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.  

 

Yönetim Kurulu raporu ve Denetçi raporları ile 

bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul 

toplantısından en az üç hafta önceden şirket merkez 

ve şubelerinde ortakların incelemesine hazır 

bulundurulacaktır.  

 

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi 

öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız 

Denetlemeye tabi olması durumunda, Bağımsız 

Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

belirlenen usül ve esaslar dahilinde Sermaye 

Piyasası Kurulu’na ve kamuya duyurulur. 

 

 

 

hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren, 

cetvelden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurulun son 

toplantı gününden en geç bir ay içinde T.C. Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek veya toplantıda 

hazır bulunan komisere verilecektir.  

 

Yönetim Kurulu raporu ve Denetçi raporları ile 

bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul 

toplantısından en az üç hafta önceden şirket merkez 

ve şubelerinde ortakların incelemesine hazır 

bulundurulacaktır.  

 

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi 

öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız 

Denetlemeye tabi olması durumunda, Bağımsız 

Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

belirlenen usül ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası 

Kurulu’na ve kamuya duyurulur. 

 

 

 

KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM 

 

MADDE 38-  
 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 

zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine 

uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan 

iĢlemler ve alınan yönetim kurulu kararları 

geçersiz olup esas sözleĢmeye aykırı sayılır.  
 

Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması 

bakımından önemli nitelikte sayılan iĢlemlerde ve 

Ģirketin her türlü iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve 

üçüncü kiĢiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine iliĢkin iĢlemlerinde Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime iliĢkin 

düzenlemelerine uyulur. Zorunlu ilkelere 

uyulmaksızın yapılan iĢlemler ve alınan yönetim 

kurulu ve genel kurul kararları geçersiz olup esas 

sözleĢmeye aykırıdır.  

 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız 

üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime iliĢkin 

düzenlemelerine göre tespit edilir.  

 

 
 

 
          


