İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’NİN
16 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp
karara bağlamak üzere, 16 Haziran 2015 Salı günü saat 12:00’da, “Renaissance Polat
Istanbul Hotel, Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt – ISTANBUL/Türkiye adresinde
gerçekleştirilecektir.
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay
sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya elektronik ortamda bizzat kendileri
katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik
ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile
mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin
yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi
Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya
temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28
Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos
2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel
Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine
uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe
uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya
www.izocam.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da
yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet
belgesi ibrazı gerekli değildir.
Genel Kurul Toplantısı’nda Gündem Maddeleri’nin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy
kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi
kullanılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy
kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede,
ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke
ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin
bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz
tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri
durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel
Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30’a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara
ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.
Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren : gündeme ilişkin açıklamalar, Şirket Merkezinde,
KAP, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS ve Şirket internet sitesinde ( www.izocam.com.tr)
ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.
Genel Kurul toplantımız kamuya açık olarak yapılmakta ve söz ve oy hakkı olmaksızın tüm
paydaşlarımız ile medya (basın-yayın organları) toplantımıza davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
Şirket Merkezi adresi:
Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat: 3-5-6 Maltepe / İstanbul
Tel: 0216 440 40 50 Faks: 0216 440 40 75
Şubeler;
 Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Dicle Caddesi No:8 Dilovası - Kocaeli
 Gebze (V) Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çerkeşli Köyü Yolu Üzeri
Kocabayır Tepe Mevkii-Kiplasma Cad. No:1 Dilovası – Kocaeli
 75. Yıl Mh. Organize San. Bölgesi Şehitler Bulvarı No:17 Odunpazarı – Eskişehir
 Şahin Mah. Sait Polat Bulvarı No: 376A Tarsus - MERSİN

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalarımız
ile Genel Kurul Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız:
I. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.534.143,35 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.
Çıkarılmış sermaye, beheri 1 Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama 2.453.414.335
adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Her 1 hisse 1
oy hakkına sahiptir.
ŞAHIS VEYA ŞİRKET ADI VE
UNVANI

HİSSE TUTARI
(TL)

İZOCAM HOLDİNG A.Ş.
DİĞER HALKA AÇIK KISIM
TOPLAM

PAY ORANI (%)

23.324.476,84

95,07

1.209.666,51

4,93

24.534.143,35

100

II. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli
Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:
Şirketimizin iştiraki bulunmamaktadır.
Şirketimizin sermayesini temsil eden hisselerinin % 95,07’lik bölümü olan ve 2.332.447.700
adetlik bölümüne tekabül eden kısmı, %50 Saint Gobain ( Fransa ), %50 Alghanim (Kuveyt)
ortaklığı olan İzocam Holding A.Ş’nin portföyünde bulunmaktadır.

Şirketimizin ana sözleşmesinde belirlenmiş olan ana faaliyet konularında, gelecek dönemde
değişiklikler planlanmamaktadır.
III. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde
Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak
gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri
konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden
önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter
aracılığıyla yapılır.
IV. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı :
Pay sahipleri TTK 438 ve 439. Maddelerde beliritildiği şekilde, belirli olayların özel bir
denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.
Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.
23 MART 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması;
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481
sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayınlamış olduğu “Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’ hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul
esasları çercevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan
Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama
memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.
2. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin
alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi’nin Madde 11- Yönetim Kurulunun
Yapısı ve Görevleri İle Şirketin Temsili ; Madde 13- Yönetim Kurulu’na Dair Hükümler;
Madde14- Yönetim Kurulu Toplantıları; Madde 15- Şirketin Yönetimi ve Temsili ; Madde
16- Denetçiler ; Madde 18-Genel Kurul Toplantıları; maddelerinin değiştirilerek Ana
Sözleşme’nin yeni şekli ile görüşülmesi ve onaylanması.
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış
olması kaydıyla, Şirketimiz ana sözleşmesinde EK/1’de yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri
Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
3- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa
geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına
sunulacaktır.
EKLER:
EK/1 Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin, Eski – Yeni metin taslağı
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ESKİ METİN
VE

YENİ METİN
Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ İLE
ŞİRKETİN TEMSİLİ:

Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
göre seçilecek en az 5 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en
az 5 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki esaslar dahilinde oluşturulur ve
faaliyet gösterir:

Yönetim Kurulu aşağıdaki esaslar dahilinde oluşturulur ve faaliyet
gösterir:

11.1) Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az
olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve
yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar
almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin
bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde
Genel Kurul tarafından belirlenir.

11.1) Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak
koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar
yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin
oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan
sağlayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir.

Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN
GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ:

YAPISI

11.2) Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, şirkette yönetim kurulu
üyeliği haricinde herhangi bir idari görevi bulunmayan ve
şirketin günlük işlerine ve olağan faaliyetlerine müdahil
olmayan kişilerden oluşur.
11.3) Yönetim Kurulu’nun işlevi, faaliyet esasları, yapısı ve
toplanma şekillleri ile Yönetim Kurulu bünyesinde
oluşturulacak komitelerin çalışma esaslarıyla ilgili hususlar
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine göre yerine getirilir.

11.2) Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve
nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, şirkette yönetim kurulu üyeliği
haricinde herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük
işlerine ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişilerden oluşur.
11.3) Yönetim Kurulu’nun işlevi, faaliyet esasları, yapısı ve toplanma
şekillleri ile Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin
çalışma esaslarıyla ilgili hususlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre yerine getirilir. Yönetim
Kurulu, şirketi, yönetir ve üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler
önünde temsil eder. Türk Ticaret Kanunu’nun 408. maddesi ile
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Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. maddesinin Madde 1.fıkrasındaki
düzenlemeler haricinde, şirketin bütün taşınır ve taşınmaz mallarının
tasarruf ve idaresinde şirketin konusu ile ilgili her türlü bağlantıların ve
işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak bir yetkiye sahiptir.
Genel Kurul’un kararlarına bağlı olmayan hususların hepsinde ihtiyaca
göre kararlar almak, Genel Müdür’ün, Genel Müdür Yardımcılarının ve
müdürlerin yetkilerini belirlemek ve şirketin iç idaresi için yönetmelikler
/ yönergeler düzenlemek, bütçe ve stratejik planları onamak, Yönetim
Kurulu’nun görevidir. Yönetim Kurulu yürürlükteki kanunlarla bu Ana
Sözleşme’de ve Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve
verilecek olan görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.
11.4.) Genel Müdürün görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. Yönetim Kurulu başkanı ile Genel Müdür aynı kişi olamaz.
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ESKİ METİN
Madde 13- YÖNETİM KURULU’NA DAİR HÜKÜMLER:
Yönetim Kurulu’nun hakları, yerine getirmekle yükümlü
olduğu vazife ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı,
üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel
olan halleri, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu’nca seçim
yapılması, ücretleri ve Yönetim Kurulu’na ait diğer konular,
Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim
İlkelerine uygun olarak yerine getirilir. Kanun ve Ana
Sözleşme gereğince, Genel Kurul’un karar üretmesi
gereken işlemler dışındaki her türlü kararları almaya ve
uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
Aşağıdaki konular da Yönetim Kurulu’nun yetkisine dahildir;
1Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca , Yönetim Kurulu
Üyeleri arasında görev dağılımına gerek görüldüğü
takdirde, bunun tarzı ile idare ve imzaya yetkili kılınacak
üyenin tesbiti ve gereği halinde, murahhas üye atanması,
gerek üye, gerekse müdürlere verilecek yetkilerin tesbiti,
2- Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları’nın
işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve
yetkilerinin tesbiti, şirketi temsilen imza atmaya yetkili
şahısların ve bunların yetki derecelerinin tesbit ve tayini,
3- Şirket adına gayrimenkul alım, satım, kiralanması,
ipotek yapılması.
4Bankalar ve diğer kredi kuruluşlarıyla şirket lehine ve
her nevi kredi teminine ilişkin taahhütlerin yapılması ve bu
amaçla ipotek ve rehin taahhütlerine girişilmesi.

YENİ METİN
Madde 13- YÖNETİM KURULU’NA DAİR HÜKÜMLER:
Yönetim Kurulu’nun hakları, yerine getirmekle yükümlü olduğu vazife ve
sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölümü veya
görevlerini yapmaya engel olan halleri, boşalan üyeliklere Yönetim
Kurulu’nca seçim yapılması, ücretleri ve Yönetim Kurulu’na ait diğer
konular, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun
olarak yerine getirilir. Kanun ve Ana Sözleşme gereğince, Genel Kurul’un
karar üretmesi gereken işlemler dışındaki her türlü kararları almaya ve
uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu yılda en az üç kere
toplanır. Yönetim Kurulu’nda karar ve yeter sayısı, üye tam sayısının salt
çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile
getirilen zorunluluklar saklıdır. Alınan karara muhalif olan üye varsa itirazı
tutanağa geçirilir.
Aşağıdaki konular da Yönetim Kurulu’nun yetkisine dahildir;
1- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri
uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımına gerek
görüldüğü takdirde, bunun tarzı ile idare ve imzaya yetkili kılınacak üyenin
tesbiti ve gereği halinde, murahhas üye atanması, gerek üye, gerekse
müdürlere verilecek yetkilerin tesbiti,
2- Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları’nın işe alınmaları,
işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tesbiti, şirketi temsilen
imza atmaya yetkili şahısların ve bunların yetki derecelerinin tesbit ve
tayini,
3- Şirket adına gayrimenkul alım, satım, kiralanması, ipotek yapılması.
4- Bankalar ve diğer kredi kuruluşlarıyla şirket lehine ve her nevi kredi
teminine ilişkin taahhütlerin yapılması ve bu amaçla ipotek ve rehin
taahhütlerine girişilmesi.
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ESKİ METİN
Madde14- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Yönetim Kurulu şirket işleri ihtiyaç gösterdikçe toplanır.
Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu
Üyelerinin üçte ikisinin teklifi veya muvaffakatı ile başka bir
mahalde toplantı yapılması mümkündür. T.Ticaret
Kanunu’nun yönetim kurullarının toplantılarına dair
hükümleri saklıdır.
Sirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip
olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 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.

YENİ METİN
Madde14- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ VE
TOPLANTILARIN YAPILMA ŞEKLİ:
14.1) Yönetim Kurulu Üyeleri üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği
alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel
deneyime sahip, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve
kararlılığındaki kişilerden seçilir. Yönetim Kuruluna seçilmek için Genel
Kurulda aday gösterilecek kişiler arasında yeterli bilgi ve deneyime sahip
Kadın üye sayısının Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak
arttırılmasına özen gösterilir.
14.2.) Yönetim Kurulu; ilk toplantıda Yönetim Kurulu başkanı ve başkan
vekilinin yanı sıra, üyelerin görev dağılımı, komitelerin oluşturulması ve
şirket adına yetkili olanlar ile yetki derecelerinin belirlenmesine yönelik iç
yönergeyi düzenler ve bu hususları karara bağlar. Başkanın veya vekilinin
bulunmadığı toplantılarda bu toplantıya mahsus olarak Başkanlık görevini
yapmak üzere Yönetim Kurulu’nca üyelerden biri seçilir. Toplantı gündemi
Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Gerekli hallerde Yönetim
Kurulu kararı ile de gündem belirlenebilir.Yapılan toplantılara ait notlar her
toplantı sonrasında yazılı hale getirilir ve tüm üyelerce imzalanır.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır.
Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.Toplantıda alınan
kararlara muhalefet eden üye varsa toplantı notunda belirtilir.
Yönetim Kurulu şirket işleri ihtiyaç gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket
merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte ikisinin teklifi
veya muvaffakatı ile başka bir mahalde toplantı yapılması mümkündür.
Yönetim Kurulu, kurumsal yatırımcı niteliğine haiz veya azlık pay
sahiplerinin talebiyle de toplanabilir. Davet talebi Yönetim Kurulu
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Başkanı’na yapılır.Yönetim Kurulu Başkanı’nın daveti olumlu karşılaması
veya derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde
konuyu yapılacak olan ilk Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alır.
T.Ticaret Kanunu’nun yönetim kurullarının toplantılarına dair hükümleri
saklıdır.
Sirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda
yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya
bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.
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.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri ile ilgili veya kendilerinin ya da Yönetim
Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî
hısımlarının menfaatini ilgilendiren hususların görüşülmesinde toplantıda
yer almazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul’a bildirmek ve
bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler. Ayrıca üyelerin şirket dışında
alacakları görevler şirketle rekabete sebep olmayacak iş, işlemler veya
kurumlarda olabilir. Şirket dışında bir görev üstlenecek Yönetim Kurulu
üyesi bunu Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
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ESKİ METİN

YENİ METİN

Madde 15- ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ:

Madde 15- ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ:

Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket
tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak olan
sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi
ünvanı altında konmuş olması ve şirket adına imzaya
yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir. İmzaya yetkililer
ve dereceleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Yönetim
Kurulu, yönetim ve temsil yetkisini kendi başına kullanabilir
ya da yönetim yetkisini kısmen ya da tamamen bir ya da
daha çok kurul üyesine ya da üçüncü bir kişiye bir iç
yönetmelik ile devredebilir.

Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından
verilecek bütün belgelerin ve yapılacak olan sözleşmelerin geçerli
olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altında konmuş olması ve
şirket adına imzaya yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir. İmzaya
yetkililer ve dereceleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Yönetim Kurulu,
yönetim ve temsil yetkisini kendi başına kullanabilir ya da yönetim yetkisini
kısmen ya da tamamen bir ya da daha çok kurul üyesine ya da üçüncü bir
kişiye bir iç yönerge ile devredebilir.

ESKİ METİN

YENİ METİN
Madde 16- DENETÇİLER :

Madde 16- DENETÇİLER :

Denetçiler, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu tebliğ
ve yönetmeliklerine uygun olarak şirket Genel Kurulu’nca seçilir.

Denetçiler, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olarak şirket
Genel Kurulu’nca seçilir.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 438 ve 439. maddeleri
muhacelesinde hareket ederek, pay sahipliği haklarının
kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya
inceleme hakkı daha önce kullanılmamışsa, belirli olayların özel bir
denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde olmasa bile Genel
Kurul’dan isteyebilirler.
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ESKİ METİN
Madde 18- GENEL KURUL TOPLANTILARI
Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan
itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır.
Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde
ve zamanlarda toplanarak gerekli kararları alır.
Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usüllerin
yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü
iletişim vasıtası ile Sermaye Piyasası hükümlerine uygun
olarak yapılır.
1.Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi
Şirketlerin, varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü
devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi (finansal
kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan ayni hak
tesisi hariç) veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir
alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut
imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa
kotundan
çıkması,
Kurumsal
Yönetim
İlkelerinin
uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili
mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel
kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin
yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız
üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak,
önemli
nitelikteki
işlemlerde
bağımsız
üyelerin
çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin
çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra
edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına
sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK’ya
bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.
Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararları
alınırken Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29/6 maddesi
hükümleri uygulanır.

YENİ METİN
Madde 18- GENEL KURUL TOPLANTILARI
Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel
Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede
en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği
hallerde ve zamanlarda toplanarak gerekli kararları alır.
Genel Kurul Toplantıları pay sahiplerinin yanı sıra söz hakkı olmaksızın;
menfaat sahipleri ve medyanın da katılımıyla kamuya açık olarak yapılır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 411.maddesi mucibince sermayenin
yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulu’ndan yazılı olarak
gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek Genel Kurul’u toplantıya
çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise karara bağlanmasını
istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.
Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usüllerin yanısıra, mümkün
olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik
haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Sermaye Piyasası
hükümlerine uygun olarak yapılır.
1- Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi
Şirketlerin, varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya
üzerinde ayni hak tesis etmesi (finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden
kaynaklanan ayni hak tesisi hariç) veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı
devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların
kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması, Kurumsal
Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır.
İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı
gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra
edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması
gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun
onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine
rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurul
onayına sunulur.
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2. İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek Verilmesinin
Genel Kurul Toplantısında Görüşülmesi
Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü
kişiler lehine teminat (finansal kuruluşlar hariç) rehin
(finansal kuruluşlar hariç) ve ipotek (finansal kuruluşlar
hariç) verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında
bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız
üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması
halinde, bu durum kamuyu aydınlatma düzenlemeleri
çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul
onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında,
işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy
kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay
sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları
sağlanır. Bu fıkrada belirtilen durumlar için yapılacak genel
kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı
bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada
belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu
ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.
Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak
sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına
ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul
sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel
kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca
kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve
temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen
haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Bu durumda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi
derhal kamuya açıklanır, SPK’ya bildirilir ve yapılacak Genel Kurul
toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları
alınırken Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.
2- İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek Verilmesinin Genel Kurul
Toplantısında Görüşülmesi
Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine
teminat (finansal kuruluşlar hariç) rehin (finansal kuruluşlar hariç) ve ipotek
(finansal kuruluşlar hariç) verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında
bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin
çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum kamuyu
aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem Genel
kurul onayına sunulur. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında, işlemin
tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar
alınarak diğer pay sahiplerinin Genel Kurulda bu tür kararlara katılmaları
sağlanır. Bu fıkrada belirtilen durumlar için yapılacak Genel Kurul
toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu
ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan
Yönetim Kurulu ile Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz.
3- Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına,
görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan
tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel
Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan
sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

