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ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 

 

27 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK, 2012 YILI FAALİYETLERİNE 

İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 

 

 

GİRİŞ 

 

Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki  

maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere   27 Haziran 2013 Perşembe günü saat 

11:00’de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No: 65, Üsküdar/İstanbul adresinde 

toplanacaktır. 

 

2012 hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları 

(Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu ile Yönetim 

Kurulu’nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel 

Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, 

No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden 

itibaren” Şirketimizin www.celikhalat.com.tr adresindeki internet sitesinde ve “MKK”nın 

“EGKS”nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

 

 

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul 

Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, pay sahiplerimizin paylarını herhangi bir 

kuruluş nezdinde depo etmesi şartı bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak 

isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin kamuya ilan ettiği 

prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı’na “MKK”dan sağlanan 

“pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan 

pay sahipleri katılabilir. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna 

gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden 

yapılacaktır.   

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza 

sahibi” pay sahiplerimiz ise elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi 

“MKK”dan ve/veya “MKK”nın “www.mkk.com.tr”  adresindeki internet sitesinden 

edinebileceklerdir.  

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla 

kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:8 sayılı Tebliği’nde öngörülen diğer hususları da 

yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.celikhalat.com.tr 

adresindeki internet sitemizden de temin edilebilecektir. Yetkilendirme Elektronik Genel 

Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı 

“MKK”dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme “EGKS”den yapılmamışsa mevzuata 

uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir.   

http://www.celikhalat.com.tr/
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Şirket Esas Sözleşmesi’nin 13. maddesine göre; 

 

“ Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir 

yerinde veya İstanbul ilinde toplanır. 

 

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantılarda 

hazır bulunanların yirmide birinin talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Vekâleten oy 

verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.  

 

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ortakların her hisse için bir oy hakkı 

vardır.  

 

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde 

bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. 

Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi 

kullanır.”  

 

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 17. maddesine göre; 

 

“Genel Kurul toplantılarına dair ilânların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki 

günlük gazetede yapılmış olması şarttır. Bunlara ilaveten, toplantı mevzuat ile öngörülen 

usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, 

elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir.” 
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ŞİRKET’İN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY 

HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU 

TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ 

 

Şirket’in Ortaklık Yapısı: 

-  

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı 
Sermayedeki Payı 

(TL) 
Sermayedeki Payı (%) 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş 12.983.788,50 78,69 

Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım 

ve Diğer Ortaklar 
3.516.211,50 21,31 

TOPLAM 16.500.000 100,00 

 

Şirket’in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:  

16.500.000 adet 

 

Şirket’in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı :  

16.500.000 adet 

 

İmtiyazlı Pay :  

YOKTUR.  
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GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır; 

 

GÜNDEM           
         

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili. 

 

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel  

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 

(“Yönetmelik”) doğrultusunda Genel Kurul’u yönetecek başkan ve heyeti 

(Başkanlık Divanı) seçilecektir.   
 

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. 

 

Gerekçe : Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı’na genel kurul tutanağının imzalanması 

hususunda yetki verecektir. 

 

3. 2012 hesap dönemi içinde Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca yapılan 

atamaların ortakların onayına sunulması. 

 

Gerekçe : TTK’nun 363üncü maddesi gereğince, dönem içinde yapılan 

atanmalar, ortakların onayına sunulmaktadır. 
 

4. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket 

Esas Sözleşmesi’nin 3., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 22., 23., 24. 

maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ve Şirket 

Esas Sözleşmesi’nin 25., 26., 27., ve 28. maddelerinin iptali hususlarının ortakların 

onayına sunulması.  

 

Gerekçe : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası  

Kanunu hükümlerine uyum sağlamak amacıyla ve ilgili mevzuattaki 

yenilikler karşısında Esas Sözleşme metin dilinin iyileştirilmesi amacıyla 

tadil edilmek istenmektedir  
 

5. 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve 

görüşülmesi.  

 

Gerekçe : TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2012-31.12.2012 

hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda 

okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara 

Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu 

(www.kap.gov.tr) veya www.celikhalat.com.tr adresindeki İnternet 

Sitemizden ulaşılması mümkündür). 
 

6. 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu 

Görüşü’nün okunması ve görüşülmesi. 

http://www.celikhalat.com.tr/
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Gerekçe : TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Yönetmelik 

doğrultusunda 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait, Şirket Denetçi 

Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü genel kurulda okunacak, 

görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. (Söz konusu dokümanlara 

Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu 

(www.kap.gov.tr) veya www.celikhalat.com.tr adresindeki İnternet 

Sitemizden ulaşılması mümkündür.) 

 

 

7. 2012 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.  

 

Gerekçe : TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2012-31.12.2012  

hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak, görüşe 

açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirketimiz 

merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya 

www.celikhalat.com.tr adresindeki İnternet Sitemizden ulaşılması 

mümkündür). 

 

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve 

hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.   

 

Gerekçe : TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve 

yöneticilerin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi 

genel kurulun onayına sunulacaktır.  
 

 

9. Denetçilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri. 

  

Gerekçe : TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Şirket Denetçilerinin  

2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi genel  

kurulun onayına sunulacaktır. 
  

 

10. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket “Kar Dağıtım 

Politikası” hususunda ortakların bilgilendirilmesi. 

 

Gerekçe : Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi  

sunulmaktadır. 
 

 

 

11. Yönetim Kurulu’nun 2012 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki 

önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 

 

Gerekçe : Yönetim Kurulumuz 15/03/2013 tarihinde toplanarak;  
 
 Yapılan görüşmeler neticesinde;  

 

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri:XI No: 29 sayılı Tebliği 

hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak 

hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca 

http://www.celikhalat.com.tr/
http://www.celikhalat.com.tr/
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belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap 

dönemine ait finansal tablolara göre; 4.325,-TL tutarında “ertelenmiş 

vergi gideri” 1.004,- TL tutarında bağışlarla birlikte dikkate 

alındığında 390.904,-TL “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” hesaplandığı  

 

- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali 

kayıtlarımızda ise 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde 442.087,-

TL tutarında “Net Dönem Zararı” oluştuğu,  

 

hususları birlikte dikkate alınarak, SPK’nın kar dağıtımı düzenlemeleri 

dahilinde, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi 

bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin 

bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,  

 

 oybirliği ile karar verilmiştir. 

 
Konuya ilişkin Özel Durum Açıklaması, KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul’da 

15 Mart 2013 tarihinde yapılmıştır. 
 

 

12. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre 

görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 

 

Gerekçe :    TTK, SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik gereğince, Genel Kurul 

tarafından yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacak ve görev 

süreleri belirlenecektir.    

 
Tadil edilmekte olan Esas Sözleşmesinin 9.  maddesine göre;  

 
“ Şirket, Genel Kurul’ca seçilecek en az 5, en çok 11 üyeden oluşan bir 

Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu’nun 

Sermaye Piyasası Kurulu’ nca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız 

üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye 

adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, 

seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan 

ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel 

Kurul’un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl 

için yapılmış addolunur. 

 

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması 

halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel 

Kurul’un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz 

konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine 

seçildiği kişinin süresini tamamlar.  

 

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan 

kişiyi her zaman değiştirebilir.  
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Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman 

değiştirebilir. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in faaliyet alanına ilişkin işlem ve 

tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket 

yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme 

yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi 

esastır.  

  

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden 

oluşur. “ 

 

Yönetim Kurulu’muzun, 04/06/2013 tarihinde KAP vasıtasıyla Borsa 

İstanbul’da açıklanan 04/06/2013 tarih ve 15 sayılı kararına göre; Kubilay 

Keçelioğlu ve Dr Salih Ercüment Türktan Bağımsız Yönetim Kurulu adayı 

olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi 

adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/3) yer almaktadır.   
 

 

 

13. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve 

üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” hususunda ortakların 

bilgilendirilmesi. 

 

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği gereğince 

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret 

Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulmaktadır. Söz konusu “Ücret 

Politikası” Yönetim Kurulumuzun 18/05/2012 tarih ve 15 sayılı Yönetim 

Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup;  ekte (EK/4) yer almaktadır. 

 

14. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.  

 

Gerekçe : TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu  

üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.  
 

 

 

 

 

15. Türk Ticaret Kanunu  ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim 

Kurulu’nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar 

alınması. 

 

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X No:22 sayılı Tebliğinin Üçüncü Kısım 

md.6 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulu’nca yapılan Bağımsız Denetim 

Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.  
 
Yönetim Kurulumuz, 29/03/2013 tarih ve 2013/09 sayılı kararı ile; Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 01.01.2013-30.06.2013 ara 

hesap dönemi ve 01.01.2013-31.12.2013 dönemi 2013 yıllık finansal 
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raporlarının bağımsız denetimiyle DRT Bağımsız Denetim ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin görevlendirilmesine ve bu 

görevlendirmenin 2012 hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak olağan 

genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar 

vermiştir.  
 

 

 

16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının 

görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1’ine kadar olan 

miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi kapsamında her türlü 

teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve 

karara bağlanması 

 

Gerekçe : Tadil edilmekte olan Esas Sözleşmemizin 15’ inci maddesine göre;  

“ Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3’ üncü maddesi kapsamında her türlü teminat 

verilmesinde teminatlar toplamının Şirket aktiflerinin %1’ini aşması ancak 

Genel Kurul’un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst 

sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konuda Yönetim Kurulu’nu yetkili 

kılabilir. 

 

Esas Sözleşme’nin 3’ üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket 

tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst 

sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı 

aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına 

eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu’na ve ilgili 

diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının 

yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine 

sunulması zorunludur. 

 

Şirket faaliyetlerinin zorunlu kılması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde önemlilik kriterini sağlayan 

ve “önemli nitelikte işlem” sayılan hallerde, Genel Kurul önceden “önemli 

nitelikte işlem”lerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir.” 

 

Bu çerçevede; her türlü teminat verilmesi ile aktif toplamının %1’ine kadar 

miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi hususlarında Yönetim Kurulu’na 

yetki verilmesi, Genel Kurul’un onayına sunulmaktadır.  
 

17. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin 

verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç 

edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2013 hesap dönemi faaliyet 

ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu’na 

yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.   

 

 

Gerekçe : Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve 

verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman 

yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.    
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Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, 2013 

yılında tadil edilmekte olan Şirket Ana Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesi 

çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile TTK, SPK ve buna ek 

mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası 

aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim 

Kurulu’na yetki verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulmaktadır. 
 
Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin 

finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.    
 

 

 

18.  Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı 

verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na yetki 

verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. 

 

 

Gerekçe : Şirket Esas Sözleşmesi’nin tadil edilmekte olan 18’inci maddesi 

çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 

Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı 

verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim 

Kurulu’na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. 

 

19. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin           

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ve Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396.    

maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim   

Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve 

sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte  

işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki 

şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki 

verilmesi ile 2012 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi.  

 

Gerekçe : Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya  

ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, TTK’nun ‘Şirketle  

Muamele Yapmak Yasağı” başlığını taşıyan 395’inci ve ‘Rekabet  

Yasağı’ başlığını taşıyan 396’ıncı maddelerinde sayılan işleri  

yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurulun onayına  

sunulmaktadır. 
 

 

20. Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren “Genel Kurul İç 

Yönergesi”nin ortakların onayına sunulması. 

 

Gerekçe :  TTK’nun 419/2 madde hükmü çerçevesinde ve Yönetmelik hükümlerine 

uygun olarak düzenlenmiş olan ve EK 5‘de yer alan “Genel Kurul İç 

Yönergesi” Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 
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21. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası 

Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket’in 2012 hesap döneminde; sosyal 

yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar; Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği’nin 5’inci maddesi kapsamındaki 

işlemler; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar 

verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine yapılacak 

bilgilendirme ve açıklamalar.  

 

Gerekçe :  
SPK’nın Seri: IV, No: 27 Sayılı Tebliği md.7/b hükmü uyarınca, 

Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul’u 

bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer 

almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin 

genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir.  
 

 Şirketimiz 2012 yılında 1.004 -TL tutarında bağışta bulunmuştur.   
 

 SPK’nın konuya ilişkin İlke Kararı gereğince, Şirket ortakları veya 

üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti 

ile menfaat sağlanmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirilecektir. 

Şirket’in 31 Aralık 2012 itibariyle üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu 

teminat/rehin/ipotek bulunmamaktadır. 
 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği’ne göre; 

yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci 

dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile 

çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında genel 

kurulda ortaklara bilgilendirme ve açıklama yapılması gereklidir. Buna 

göre; 

- Yönetim Kurulu üyelerimizin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar 

çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır. 

- Yönetim Kurulu üyelerimizin eşlerinin şirket veya bağlı ortaklıkları ile 

çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır. 

- Yönetim Kurulu üyelerimizin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 

yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 

olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.   

- Üst düzey yöneticilerimizin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar 

çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır. 

- Üst düzey yöneticilerimizin eşlerinin şirket veya bağlı ortaklıkları ile 

çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır. 

- Üst düzey yöneticilerimizin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 

yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 

olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır 
 

 

EKLER: 

 

1- Vekaletname Örneği 

2- Esas Sözleşme Tadil Metni, 

3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, 

4- Ücret Politikası, 

5- Genel Kurul İç Yönergesi. 
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EK/1 

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ 

 

 

  VEKÂLETNAME 

 

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

 

Hissedarı bulunduğum Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’nin 27 Haziran 2013 Perşembe günü 

saat 11:00’de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul adresinde yapılacak, 

2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, belirttiğim görüşler 

doğrultusunda  beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri 

imzalamaya  yetkili  olmak üzere .....................................’yı  vekil tayin ettim. 

 

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 diğer konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy 

kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) 

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) 

  

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 
a) Tertip ve serisi   : 

b) Numarası    : 

c) Adet-Nominal değeri   : 

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı  : 

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : 

 

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI 
İMZASI 

ADRESİ 

Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve 

(d) şıkkı için açıklama yapılır.  
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EK/2 

 

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

 

UYARI   

HENÜZ SERMAYE PİYASASI KURULU VE GÜMRÜK VE TİCARET 

BAKANLIĞI ONAYINDAN GEÇMEMİŞTİR 

 

 

Ana Sözleşme Tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformunda ( www.kap.gov.tr ) kamuya 

açıklanmış olup; aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür; 

 

 

[www.celikhalat.com.tr] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kap.gov.tr/
http://www.dmg.com.tr/tr/Yatirimciiliskileri.aspx
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Kubilay Keçelioğlu 
Adres:  Çiftehavuzlar Tepegöz Sokağı, 26/8  
Göztepe, Kadıköy - İstanbul  
E-posta:  kubilay.kecelioglu@gmail.com 
Cep:  532 282 3986 Ev: 216 360 9765 
 

 

 

 
 

Profesyonel Deneyim: 
 

Genel Müdür Yardımcısı 

BOSSA T.A.Ş.  Adana        

 01.10.2011 -  05.10.2012 

● Denim, spor giyimlik kumaşlar ve konfeksiyon grubuna liderlik edilmesi 

(Bu grup BOSSA cirosunun %50 den fazlasını 1150 çalışanıyla 

gerçekleştirmektedir.) 

● Üretim, ürün geliştirme ve pazarlama fonksiyonlarının sorumluluğu.  

● BOSSA’nın Araştırma ve Geliştirme Merkezinin yönetimi. 

● Görevdeki son dört ay içinde önceki yılın aynı dönemdeki satışına göre 

%32 artış elde edildi.   

 

 

Genel Müdür ve Firma Sahibi  

SG Konfeksiyon Ltd.  Adana      

 01.07.2009 - 30.09.2011 

SG Konfeksiyon, BOSSA’nın kumaş satışlarını artırmak hedefiyle kurulmuş bir 

firmadır. 

● Miktarsal olarak %100 satış artışı sağlandı ve firma kendi kendine yeterli 

hale getirildi. 

 

 

Tedarik ve Satış Grup Müdürü 

Abalıoğlu Tekstil        01.05.2007 

- 31.05.2009 

Yurt dışı ve yurt içinden pamuk ve karışımlı ipliklerin tedarik ve satışı. 

 

 

Firma Sahibi  

SM Ltd., İstanbul        01.12.2005 

– 30.04.2007 

Temsilcilik, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık yapıldı. 

● İtalyan BERTO Denim’in Türkiye pazarında temsilciliğinin yapılması. 

mailto:kubilay.kecelioglu@gmail.com
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● Rusya’nın Kamyshin şehrindeki eski bir dokuma fabrikasının çalışır hale 

getirilme projesinin hazırlanarak hayata geçirilmesi.  

● Brezilya’da Irak için şeker temini için araştırma yapmak ve bir Türk 

firması için alkol üretimini incelemek.  

● Hindistan ve Pakistan’dan iplik ithalatı için çalışma yapmak.  

 

 

Genel Koordinatör  

ORTADOĞU Pazarlama, BJ & AKBULUT Konfeksiyon, İstanbul & Malatya

 01.10.2004 – 30.11.2005 

ORTADOĞU Pazarlama, ÇALIK Denim’in yurt içi satışlarını ve Türkmenistan, 

İtalya, Brezilya, Hindistan, Pakistan ve Körfezden getirilen denim kumaşların 

pazarlamasını yapmaktaydı. Aynı organizasyonun yıkaması da olan iki konfeksiyon 

tesisi bulunmaktaydı. 

 

 

 

Pazar Geliştirme Koordinatörü  

BOSSA T.A.Ş., İstanbul       

 01.01.2002 – 30.09.2004 

● BOSSA’nın denim, PV kumaş ve gömleklik kumaş müşteri portföyünü 

değiştirmek amacıyla yeni bir pazar geliştirme takımının oluşturulması. 

● Yeni oluşturulan pazar geliştirme takımının koçluğunun yapılması, 

motive edilmesi ve yüksek bir performans seviyesine getirilmesi.  

● BOSSA’nın müşteri portföyünün tüccarlardan konfeksiyon imalatçıları 

ve markalara dönüştürülmesinin planlanması ve yönetimi. 

● Firmanın tüccarlara olan bağımlılığını üç yıl içinde azalttı ve daha yüksek 

kar marjlarıyla çalışılmasını sağladı. 

 

 

Genel Müdür  

VAKKO Tekstil A.Ş., İstanbul      

 01.08.1997 – 31.12.2001 

Üretim, lojistik, tedarik ve toptan satışını yönetti. 

 
 

Genel Müdür Yardımcısı  

DUSA Endüstriyel İplik Sanayi A.Ş., İstanbul    

 01.09.1987 – 31.10.1996 

DUSA 1987 yılında İzmit’te kurulan, endüstriyel uygulamalar için naylon 6.6 

endüstriyel iplik üreten DuPont-A.B.D. ve Sabancı Grubunun 50/50 ortaklığıdır.   

● Lojistik, satın alma ve satış fonksiyonları oluşturdu ve yürüttü. 

 

 

Bölüm Müdürü  

ÇUKUROVA Dış Ticaret A.Ş., İstanbul     

 01.06.1983 – 30.08.1987 

 

Gıda Bölümünün yurt içi ve yurt dışı mal tedarikinin yapılması ve yurt dışı 
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pazarlamasının yapılmasıdır. 
 

 
Kişisel Bilgiler: 
 
Doğum Tarihi  :  04.03.1956 
Cinsiyet  :  Erkek                               
Uyruğu     :  T.C. 
Medeni Hali     :  Evli 
 

 
Eğitim: 
 
O.D.T.Ü., Ankara     1980 
İdari İlimler Fakültesi  
İşletmecilik Bölümü (Lisans) 
 
Tarsus Amerikan Lisesi, İçel    1975 
 
Çok iyi derecede İngilizce bilgisi vardır. 
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EK/4 

 

 

 

 

 

 

 

ÜCRET POLİTİKASI 

 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’nde ücret kademeleri, güncel piyasa eğilimlerini 

yansıtabilmek ve personelin artan performansını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak 

gözden geçirilir. Piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, eşit işe 

eşit ücret ödenmesi esastır. Şirket Yönetim Kurulu’ nun onayı ile işverenin gerekli gördüğü 

dönemlerde yıllık ücret artış oranı belirlenerek ücretlere yansıtılır. Ücret politikasına ilaveten 

tüm çalışanlarımıza iş kademeleri doğrultusunda bazı yan hak paketleri sunulmaktadır. 

 

Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket 

Genel Kurulu’nda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada olanlara, yönetim 

kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları “huzur hakkı”nın yanı sıra, şirketteki görevlerinden 

dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir. Üst düzey yöneticiler ve 

yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca “prim” veya 

“ödül”e hak kazanabilirler. 

 

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde Yönetim Kurulu ve kilit yönetici personele 

yapılan ödemeler (bin TL): 

 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., kilit yönetici personelini yönetim kurulu üyeleri ve yürütme 

komitesi üyeleri olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa vadeli faydalar 

ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan 

faydalar toplamı aşağıda açıklanmaktadır: 

 

(bin TL)       2012  2011 

 

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar    1.433  1.681 

İşten ayrılma sonrası faydalar     -   - 

Diğer uzun vadeli faydalar     -   - 

İşten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar   -   - 

Hisse bazlı ödemeler      -   - 

Toplam       1.433  1.681 
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EK/5 
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 

 

Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 

 

İç Yönerge 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve 

Tanımlar 

MADDE 1 – Amaç ve Kapsam 

(1) Bu İç Yönergenin amacı;  Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. genel kurulunun 

çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri 

çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. tüm 

olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. 

MADDE 2 – Dayanak 

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle 

Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır. 

MADDE 3 – Tanımlar 

(1) Bu İç Yönergede geçen; 

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını, 

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,  

c) Oturum:  Her birleşimin  dinlenme,  yemek  arası  ve  benzeri  nedenlerle  kesilen  

bölümlerinden her birini, 

d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 

e) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun 

olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı 

başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, 

toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli 

görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, 

ifade eder. 

             İKİNCİ BÖLÜM  

Genel Kurulun Çalışma Usul ve 

Esasları 

MADDE 4 – Uyulacak Hükümler 

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin 

hükümlerine uygun olarak yapılır. 
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MADDE 5 – Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar 

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine 

kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, 

Şirketin diğer yöneticileri, elektronik genel kurul sisteminde görev alacak kişiler, 

görevlendirilmiş ise Bakanlık Temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya 

görevlendirilecek kişiler ile Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, gündemdeki 

konular ile ilgili sorumlulukları bulunanlar, açıklamalarda bulunması gereken ilgililer, 

ses ve görüntü alma görevlileri de toplantı yerine girebilir.  

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi 

uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik 

göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte 

kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini 

ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş 

yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya 

yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince 

yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. 

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı 

sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı 

yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. 

Toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacak olup, bununla ilgili görevler 

yönetim kurulunca yerine getirilir. 

MADDE 6 – Toplantının Açılması 

(1) Toplantı Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim 

Kuruluncavereceği karar üzerine Şirket yönetim merkezinin bulunduğu kentin başka 

bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan 

yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 

421inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine 

açılır.  

MADDE 7 – Toplantı Başkanlığının Oluşturulması 

(1) Genel Kurul toplantılarına, Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını 

taşıması şart olmayan bir başkan yönetir.  

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy 

toplama memuru görevlendirilir. Gereğine başkan yardımcısı da seçilebilir. Ayrıca 

elektronik genel kurul sisteminin gerektirdiği teknik işlemlerin toplantı anında yerine 

getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir. 

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer 

evrakı imzalama hususunda yetkilidir. 

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşme’ye ve 

bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder. 
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MADDE 8 – Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri 

(1) Toplantı Başkanlığı, Başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine 

getirir: 

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas 

Sözleşme’de belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını 

incelemek. 

b) Genel kurulun toplantıya, Esas Sözleşme’de gösterilen şekilde, internet 

sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp 

çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, 

toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve 

bu durumu toplantı tutanağına geçirmek. 

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini 

ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5inci maddesinin ikinci 

fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip 

getirilmediğini kontrol etmek. 

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay 

defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, 

finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa 

yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme 

değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi olması durumunda ise 

Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu 

tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme 

üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme 

tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde 

toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı 

tutanağında belirtmek. 

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen       

genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak 

ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek. 

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız    

denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu 

toplantı tutanağında belirtmek. 

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda 

belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı 

düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. 

    ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. 

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve 

benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili 

konuşmak isteyenlere söz vermek. 

    ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını 

bildirmek. 
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    i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda 

muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede 

öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek. 

    j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan 

maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve 

imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü 

sınırlamayı gözetmek. 

    k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal 

tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun 

bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak 

toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. 

    l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, 

itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda 

alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer 

vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. 

    m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi 

raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, 

varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm 

belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu 

üyelerinden birine teslim etmek. 

MADDE 9 – Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak 

İşlemler: 

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan 

tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup 

olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. 

Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin 

görüşülme sırası değiştirilebilir. 

MADDE 10 – Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi 

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal 

tabloların görüşülmesi. 

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. 

d) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi. 

e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi 

haklarının belirlenmesi. 

f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının 

belirlenmesi. 

g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. 

h) Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde gerekli olan diğer hususlar. 

i) Gerekli görülen diğer konular. 

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren 

sebepler oluşturur. 
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(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular 

görüşülemez ve karara bağlanamaz: 

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu 

ilave edilebilir. 

b) Kanunun 438inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel 

denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca 

karara bağlanır. 

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi 

hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve 

gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 

istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. 

d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık 

yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, 

geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, 

yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi 

hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır. 

e) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29uncu maddesinin 4üncü fıkrası uyarınca, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun görüşülmesini ve ortaklara duyurulmasını 

istediği hususlar gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın gündeme alınır.  

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır 

bulunanların oybirliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. 

(5) Yapılan   denetim   sonucunda   veya   herhangi   bir   sebeple   Bakanlıkça,   şirket 

genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur. 

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 

MADDE 11 – Toplantıda Söz Alma 

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri 

veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak 

kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. 

Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. 

Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi 

aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması 

halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, 

ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde 

konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. 

Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz. 

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen 

yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin 

yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin 

sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce 

konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne 

olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir. 
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(4) Kanunun 1527nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay 

sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan 

madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 

MADDE 12 – Oylama ve Oy Kullanma Usulü 

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula 

açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp 

okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak 

usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz 

verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla 

konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. 

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu 

oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı 

olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar “ret” oyu vermiş 

sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. 

(3) Kanunun 1527nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay 

sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt 

düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 

MADDE 13 – Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi 

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları 

payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi 

imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan 

kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının 

tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta 

belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır. 

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla 

veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. 

Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân 

sağlayacak bir yazıcının olması şarttır. 

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı 

başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının 

toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere 

temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile 

görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette 

yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. 

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek 

şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir. 

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa 

geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır. 

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. 

Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve 

muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı 

başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 
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MADDE 14 - Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler 

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili 

diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim 

eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. 

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, 

tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu 

tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 

(3) Tutanak, Şirket’in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve 

Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde mümkün olan en kısa sürede yer alır. 

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul 

toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık Temsilcisi’ne 

teslim eder. 

 

MADDE 15 – Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma 

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda 

katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine 

getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa 

edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 16 – Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına 

İlişkin Belgeler 

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine 

ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. 

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel 

kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci 

fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur. 

MADDE 17 – İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar 

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde 

genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. 

MADDE 18 – İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler 

(1) İşbu İç Yönerge Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.genel kurulunun onayı ile 

yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede 

yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. 

MADDE 19 – İç Yönergenin Yürürlüğü 

(1) İşbu İç Yönerge, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’ nin ..../..../2013 tarihli genel 

kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

 


