TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ.
24 MART 2016 TARĠHLĠ 2015 YILINA AĠT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI
TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ.
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 22 Şubat 2016 tarih 1783 no‟lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin
25. Maddesi gereğince 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart 2016
PerĢembe günü Saat 16:00‟da Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu, SABANCI CENTER, 4.LEVENT
34330 İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına
katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula
şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını
kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden
de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri
gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği
bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket‟imizin http://www.teknosa.com
internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere
onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna
ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
 Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
 Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber
yetki belgelerini,
 Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
 Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır
bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay
sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin
usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr
bağlantısından bilgi alabilirler.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos
2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel
Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri
gerekmektedir.
Şirket‟imizin 2015 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve
Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt
Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket‟imizin internet
adresi olan http://www.teknosa.com bağlantısında“Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı
gibi Şirket‟imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETĠM KURULU BAġKANI
HALUK DĠNÇER
ġirket Merkezi Adresi:
Sahrayıcedit Teknosa Plaza Batman Sk.No.18
Kadıköy/ İstanbul
Tel: 0216 468 36 36
Fax: 0216 467 44 49
Web: www.teknosa.com

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
24 MART 2016 TARĠHĠNDE YAPILACAK
2015 YILINA AĠT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ

1.

Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2.

2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3.

2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,

4.

2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul‟a bilgi verilmesi,

5.

2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6. Faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaların
onaylanması konusunda karar alınması,
7.

2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

8.

2015 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

9.

Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,

10. Şirketin 2016 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‟ndan Alınacak İzne
İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 4 numaralı maddesinin değiştirilmesinin
onaylanması,
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde
yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

SPK DUZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
SPK‟nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim
İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda
ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
I. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi, Şirket üzerinde yönetim ve kontrolü elinde
tutmaktadır.

Ortaklık Yapısı

Şirket Ünvanı / Adı Soyadı

Sermaye Payı (TL)

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

Sermaye Payı (%)

66.310.509,61

60,28

Dilek Sabancı

5.734.598,68

5,21

Sevil Sabancı

5.734.598,68

5,21

Serra Sabancı

5.734.638,83

5,21

Diğer Sabancı Ailesi

13.660.996,39

12,43

Halka Açık

12.824.657,81

11,66

TOPLAM

110.000.000,00

100,00

II.

ġirketimiz veya Önemli ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın ġirket Faaliyetlerini Önemli
Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet DeğiĢiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin paylarının tamamına sahiptir.
Şirketimizin esas sözleşmesinde belirlenmiş olan ana faaliyet konularında 24 Mart 2016
tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında faaliyet konularına ilaveler yapılmak
suretiyle değişiklikler yapılması planlanmaktadır.
III. Ortaklığın Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli
Ölçüde Etkileyebilecek Faaliyetleri Hakkında Bilgi
Şirketimizde 2015 yılı içerisinde gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerimizi önemli
ölçüde etkileyecek faaliyetleri bulunmamaktadır.
IV. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme
Madde Konulmasına ĠliĢkin Talepleri Hakkında Bilgi
2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri Sermaye
Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin
herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

V. 24 Mart 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine ĠliĢkin
Açıklamalarımız
1) AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığının OluĢturulması
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul
toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı‟ndan oluşan
Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) 2015 yılına ait Yönetim Kurulu’nca Hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu’nun Okunması ve
Müzakeresi
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler
çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi‟nde,
MKK‟nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.teknosa.com Şirket internet adresinde
ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak
ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
3) 2015 Yılına Ait Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi‟nde, MKK‟nın Elektronik
Genel Kurul portalında ve www.teknosa.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın
incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal
raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri
yürütmek üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek,
ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
4) 2015 Yılı Ġçinde Yapılan BağıĢ ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul’a Bilgi Verilmesi
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yıl içinde yapılan
bağışların tutarı 153.846 TL‟dır.
5) 2015 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu, yönetmelik ve tebliğler ile ilgili düzenlemeler
çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi‟nde,
MKK‟nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.teknosa.com Şirket internet sitesinde
ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına
sunulacaktır.
6) Faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaların
onaylanması konusunda karar alınması,
Sermaye Piyasası Kanunu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği‟nde belirtilen kriterler
kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi‟nin önerisiyle,
Yönetim Kurulumuz, 17 Nisan 2015 tarihinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevine,
Sn. Atıl SARYAL‟ı 17 Nisan 2015 tarihinde geçici olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine,
30.06.2015 tarihinde Sn. Osman Mehmet SİNDEL'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği
görevine, 25.02.2016 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn.
Neriman ÜLSEVER' i atamış olup, Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bağımsızlık beyanı EK-2‟ de yer almaktadır.
7) 2015 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ġbrası
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin
2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul‟un onayına
sunulacaktır.

8) 2015 Yılı kârının/zararının kullanım Ģeklinin belirlenmesi,
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No‟lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolarımıza göre 94.573.000,00-TL. " Dönem Zararı" oluşmuştur. VUK hükümleri
gereğince ise 12.846.342,10-TL „‟Dönem Zararı‟‟ oluşmuştur. Şirketin kar dağıtım tablosu Ek-3 de yer
almaktadır. 2015 yılı Kar/Zararı‟ nın kullanım şekli ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
9) ġirketin 2016 yılında yapacağı bağıĢların sınırının belirlenmesi
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 19‟uncu maddesinin 5‟inci fıkrası gereği 2016 yılında
yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
10) ġirketin 2016 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362
Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca, Denetimi Ġçin Denetçinin Seçimi.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Yönetim
Kurulumuzun 15/02/2016 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak,
Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki
ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi‟nin Genel Kurula önerilmesine karar verilmiş
olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
11) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak Ġzne
istinaden; ġirket Esas SözleĢmesinin 4 numaralı maddesinin değiĢtirilmesinin
onaylanması,
Şirket Esas Sözleşmesinin 4 numaralı Amaç ve Faaliyet konulu maddesinin değiştirilmesi hususu
Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
Şirket Esas sözleşmesinin 4 numaralı maddesinin tadil tasarısı Ek-4‟te yer almaktadır.
12) Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.
Maddelerinde Yazılı Muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma
yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri
çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz
konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Ekler;
EK-1: Vekâletname Örneği
EK-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsızlık Beyanı ve özgeçmişi
EK-3: 2015 yılı kâr dağıtım tablosu
EK-4: Şirket Esas sözleşmesi Madde:4 tadil tasarısı

EK-1
VEKALETNAME
TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.‟nin 24 Mart 2016 Perşembe günü Saat:16:00‟da İstanbul, Beşiktaş, 4.
Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler
doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak
üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. „yı vekil tayin
ediyorum.
Vekilin(*) ;
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
AĢağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) Ģıklarından biri seçilerek temsil
Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) Ģıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde
talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karĢısında verilen seçeneklerden birini iĢaretlemek
(kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması
talep edilen muhalefet Ģerhini belirtmek suretiyle verilir.

Sıra

Gündem Maddeleri

1

Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2

2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve
müzakeresi,

3

2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,

4

2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul‟a bilgi
verilmesi,

5

2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6

Faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğindeki eksilmeye binaen
yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması,

7

2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra
edilmeleri,

8

2015 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

9

Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

10

Şirketin 2016 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi
için Denetçinin seçimi,

11

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‟ndan
Alınacak İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 4 numaralı
maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,

12

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Kabul

Red

Muhalefet ġerhi

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına iliĢkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALĠMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aĢağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. AĢağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a)
b)
c)
ç)
d)
e)

Tertip ve Serisi : *
Numarası/Grubu :**
Adet-Nominal Değeri :
Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
Hamiline-Nama yazılı olduğu :*
Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay
sahiplerine iliĢkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI veya UNVANI (*):
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :
Adresi: ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI

EK-2

ÖZGEÇMİŞ ( Bağımsız Üye)

Atıl SARYAL

Atıl Saryal 1938 yılında Ankara‟da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara‟da tamamladıktan sonra Texas
Üniversitesi‟nde mühendislik tahsili gördü.
Türkiye‟ye dönüşünde, bankacılık sektöründe görev aldı. Takibinde, Sabancı Grubu‟na transfer oldu.
Adana Sasa ve Marsa‟da Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. 8 yıl Adana Sanayi Odası Başkanlığı‟nı
üstlendi. Philsa, Exsa ve Plassa Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Daha sonra Gıda ve Perakendecilik
Başkanlığı‟na atandı ve Kraftsa, Danonesa, Diasa, Carrefoursa, Marsa ve Sapeksa Yönetim Kurulu
Başkanlığı‟nı yürüttü. 2002 yılında Grup Başkanlığı‟ndan, 2004 yılında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve
üyeliklerinden emekli olurken TÜSİAD üyeliğinden de ayrılmıştır.

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLERĠ:
Grup Ġçi ;
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SAN.TİC.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması
Komitesi Başkanı
Grup DıĢı ;
CARREFOURSA, Fransa - Türkiye Danışmanı.
OLMUKSAN INTERNATİONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin
Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

EK-3

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
2015 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)
ÖDENMĠġ/ÇIKARILMIġ SERMAYE

110.000.000,00

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

8.704.007,41

Esas sözleĢme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu
imtiyaza iliĢkin bilgi

Yok

SPK'ya Göre
3.

Dönem Kârı

4.

Vergiler (-)

5.

Net Dönem Kârı (=)

6.

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

-102.764.000,00

-12.846.342,10

-8.191.000,00

0

-94.573.000,00

-12.846.342,10

GeçmiĢ Yıllar Zararları (-)

0

0

7.

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)

0

0

8.

NET DAĞITILABĠLĠR DÖNEM KÂRI (=)

-94.573.000,00

-12.846.342,10

9.

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)

153.846,00

10. BağıĢlar EklenmiĢ Net Dağıtılabilir Dönem Kârı

0

Ortaklara Birinci Kâr Payı
11.

0

-Nakit

0

-Bedelsiz

0

-Toplam

0

12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı

0

- Yönetim Kurulu Üyelerine,

0

- Çalışanlara,

0

- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,

0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı

0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe

0

17. Statü Yedekleri

0

18. Özel Yedekler

0

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK

0

0

0

0

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
20.

-

Geçmiş Yıl Kârı

-

Olağanüstü Yedekler

-

Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer Yedekler

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU
TOPLAM DAĞITILAN
TOPLAM DAĞITILAN KÂR
KÂR PAYI / NET
PAYI
DAĞITILABĠLĠR
DÖNEM KÂRI
NAKĠT (TL)

BEDELSĠZ (TL)

ORANI (%)

1 TL NOMĠNAL DEĞERLĠ
HĠSSEYE ĠSABET EDEN
KÂR PAYI
TUTARI (TL)

ORANI (%)

BRÜT

0,00

-

0,00

0,000000

0,0000

NET

0,00

-

0,00

0,000000

0,0000

EK-4
TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ.
ESAS SÖZLEġME TADĠL TASARISI
GEREKÇE
Şirketimizin yeni iş alanlarına girmesi nedeni ile amaç ve faaliyet
konusuna ek bir madde eklenerek madde tadil edilmiştir.

ESKĠ ġEKĠL

YENĠ ġEKĠL

AMAÇ VE FAALĠYET KONUSU

AMAÇ VE FAALĠYET KONUSU:

MADDE 4- Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı ve
ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde,
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
aranan gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içi
ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin
ticari mümessillik, acenta ve distribitörlük ve her
türlü emtianın ithalat ve ihracatını, alımını, satımını
ve transit ticaretini yapmak üzere kurulmuştur.

MADDE 4- Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı ve
ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde,
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
aranan gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içi
ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin
ticari mümessillik, acenta ve distribitörlük ve her
türlü emtianın ithalat ve ihracatını, alımını, satımını
ve transit ticaretini yapmak üzere kurulmuştur.

1. Sanayide ve diğer sahalarda kullanılan ve
kullanılacak ve burada sayılanlar dahil
ancak bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla
her türlü Beyaz Eşya kategorisinde
(aydınlatma cihazı, ısıtıcı, yazar kasa,
buzdolabı, klima, kombi, kondisyon ve
sağlık ürünleri, küçük ev aletleri, kişisel
bakım, oyuncaklar, piller, su sebili,
vantilatör
v.b.);
Dijital
Görüntüleme
Kategorisinde (dijital görüntüleme cihaz,
aksesuar ve sarf malzemeleri, uzay
haberleşme sistemleri, fotoğraf baskı v.b.);
Elektronik Kategorisinde (ev sinema sistem
ve aksesuarları, film&müzik, görüntü
sistemleri ve aksesuarları, konsol ve
yazılım ve aksesuarları; ses sistemleri ve
aksesuarları, otomasyon ve güvenlik ve
test&ölçme teçhizatı); IT Kategorisinde (PC,
PC komponent, sarf ve yazılım, yazıcı ve
aksesuarları, çevre birimleri v.b.); Telekom
Kategorisinde (Telefon ve aksesuarları,
Navigasyon cihazları, Faks, kontör, hat ve
kontralar ve cihazları; telekomünikasyon ve
enerji transmisyon teçhizatı, lazer ve
kızılötesi teçhizatı v.b.) Diğer Kategorilerde
(kitap, kağıt, baskılı veya baskısız ürünler
ve her nev‟i kırtasiye malzemeleri v.b) ve
tüm kategorilerde kurulum, bakım ve tamir
işlemlerini yapmak ve bu cihazların alımını,
satımını, ithalini, ihracatını, pazarlamasını
yapmak,
kiralamak,
kiraya
vermek,
projelerinin yapılması, taahhüt tesis ve

1. Sanayide ve diğer sahalarda kullanılan ve
kullanılacak ve burada sayılanlar dahil
ancak bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla
her türlü Beyaz Eşya kategorisinde
(aydınlatma cihazı, ısıtıcı, yazar kasa,
buzdolabı, klima, kombi, kondisyon ve
sağlık ürünleri, küçük ev aletleri, kişisel
bakım, oyuncaklar, piller, su sebili,
vantilatör
v.b.);
Dijital
Görüntüleme
Kategorisinde (dijital görüntüleme cihaz,
aksesuar ve sarf malzemeleri, uzay
haberleşme sistemleri, fotoğraf baskı v.b.);
Elektronik Kategorisinde (ev sinema sistem
ve aksesuarları, film&müzik, görüntü
sistemleri ve aksesuarları, konsol ve
yazılım ve aksesuarları; ses sistemleri ve
aksesuarları, otomasyon ve güvenlik ve
test&ölçme teçhizatı); IT Kategorisinde
(PC, PC
komponent, sarf ve yazılım,
yazıcı ve aksesuarları, çevre birimleri v.b.);
Telekom
Kategorisinde
(Telefon
ve
aksesuarları, Navigasyon cihazları, Faks,
kontör, hat ve kontralar ve cihazları;
telekomünikasyon ve enerji transmisyon
teçhizatı, lazer ve kızılötesi teçhizatı v.b.)
Diğer Kategorilerde (kitap, kağıt, baskılı
veya baskısız ürünler ve her nev‟i kırtasiye
malzemeleri v.b) ve tüm kategorilerde
kurulum, bakım ve tamir işlemlerini yapmak
ve bu cihazların alımını, satımını, ithalini,
ihracatını,
pazarlamasını
yapmak,
kiralamak, kiraya vermek, projelerinin
yapılması, taahhüt tesis ve montajı ve her
nev‟i ticareti, mühendislik, müşavirlik,
mümessillik eğitim ve seminer hizmetlerinin
yapılması
ve
üzerlerinde
hukuki
tasarruflarda bulunmak.

montajı ve her nev‟i ticareti, mühendislik,
müşavirlik, mümessillik eğitim ve seminer
hizmetlerinin yapılması ve üzerlerinde
hukuki tasarruflarda bulunmak.
2. İnternet, her türlü elektronik ve tüm diğer
haberleşme kanallarına yönelik her türlü
hizmet, yazılım, dizayn, donanım, eğitim,
danışmanlık, seminer v.b. hizmetler vermek
ve internet üzerinden her türlü ticari
faaliyette bulunmak.
3. Her türlü tıbbi ve kimyevi maddelerin plastik
ham maddelerini, tabii ve sentetik madeni
boyaların, petrol ürünlerinin, temizlik
maddelerinin alımını, satımını, ithalini,
ihracını ve pazarlamasını yapmak.
4. Yürürlükte mevcut veya yürürlüğe girecek
ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki tüm
ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret, alım
satım ve pazarlamasını yapmak.
5. Milli
ve
milletlerarası
mümessillik,
komisyonculuk, acentelik, distribütörlük gibi
aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için
organizasyonlar
kurmak,
böyle
organizasyonlara iştirak etmek veya bu
konularda ortak olarak çalışmak, bu
faaliyetlerde başkalarını görevlendirmek;
yurt dışından uzmanlar getirmek.
6. Sermaye Piyasası Kanunu‟nun 21/1
maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi
ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen
özel haller kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından talep edilecek gerekli
açıklamaların yapılması kaydıyla, yerli ve
yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte
mevzuata uyarak yeni şirketler ve yeni
teşekküller kurmak veya bunlara iştirak
etmek, bunları devren iktisap etmek,
mevcut olanları başkasına devretmek.
7. Mağaza
ve
standlarda
müşterilerin
hizmetine sunulmak üzere, cafe, cafeterya,
fast food ve restaurant gibi bölümler açmak,
işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek.
8. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak şartıyla şahıslar, firmalar, devlet,
mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar
tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri
ve diğer menkulleri satın almak, satmak,
rehnetmek veya teminat olarak göstermek;
borçların temini veya alacakların garanti
altına alınması için ticari işletme rehni tesis
ve fek etmek.
9. Şirketlerin çeşitli menkul değerlerini almak
veya diğer şekillerde bunları finanse etmek.

2. Elektrikli ve/veya elektronik ve/veya
optik
ve/veya
manyetik
ürünlerin
ve/veya
telekomünikasyon
ve/veya
bilgisayar-biliĢim ürünlerinin, ses ve
görüntü
ile
kaydı,
nakli,
reprodüksiyonuna iliĢkin ürünlerin, GSM
Hat ve GSM kontör satıĢ ve pazarlama
hizmetleri yapmak, kayıt taĢıyıcı vs. alet
ve cihazları ile ekipmanlarının, pilli
ürünlerin, mekanik ürünlerin, aksesuar
ürünlerinin, beyaz ve/veya kahverengi
eĢyanın, pilli ve pilsiz oyuncakların,
kırtasiye ürünlerinin, tekstil ürünlerinin,
küçük elektrikli ev aletlerinin, giyilebilir
ürünlerin, chipli, chipsiz kıyafetlerin,
kostümlerin, aksesuarların, gözlüklerin,
saatlerin,
bilekliklerin,
matara/bardakların, her türlü yiyecek
ve/veya alkolsüz içeceklerin, okul
malzemelerinin,
sezonsal
ürünlerin,
çantaların,
bavulların,
ayakkabıların
bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü
ürünün alımını, satımını, satıĢ sonrası
hizmetlerini,
ithalini,
ihracatını,
pazarlamasını yapmak, kiralamak, kiraya
vermek.
3. İnternet, her türlü elektronik ve tüm diğer
haberleşme kanallarına yönelik her türlü
hizmet, yazılım, dizayn, donanım, eğitim,
danışmanlık, seminer v.b. hizmetler vermek
ve internet üzerinden her türlü ticari
faaliyette bulunmak.
4. Her türlü tıbbi ve kimyevi maddelerin plastik
ham maddelerini, tabii ve sentetik madeni
boyaların, petrol ürünlerinin, temizlik
maddelerinin alımını, satımını, ithalini,
ihracını ve pazarlamasını yapmak.
5. Yürürlükte mevcut veya yürürlüğe girecek
ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki
tüm ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret,
alım satım ve pazarlamasını yapmak.
6. Milli
ve
milletlerarası
mümessillik,
komisyonculuk, acentelik, distribütörlük gibi
aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar
için
organizasyonlar
kurmak,
böyle
organizasyonlara iştirak etmek veya bu
konularda ortak olarak çalışmak, bu
faaliyetlerde başkalarını görevlendirmek;
yurt dışından uzmanlar getirmek.
7. Sermaye Piyasası Kanunu‟nun 21/1
maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi
ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen
özel haller kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından talep edilecek gerekli
açıklamaların yapılması kaydıyla, yerli ve
yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte
mevzuata uyarak yeni şirketler ve yeni

10. Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir,
alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul
rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.
11. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir
ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta
bulunabilir.
12. Şirket her türlü lojistik hizmeti verebilir ve
bağlantılı her türlü işlemi yapabilir.
13. Şirketin çalışma konusuna giren malların
satımını yapabilmek için teşhir standları,
showroomlar,
satış
mağazaları
ve
dükkanlar açmak, elindeki ürün, servis ve
hizmetleri satmak için bayilik ve franchise
vermek.
14. Gerek kendi pay sahipleriyle ve gerekse
üçüncü kişi özel ve kamu kuruluşlarıyla,
bankalarla, finans kuruluşlarıyla, Sermaye
Piyasası düzenlemelerine uygun olarak her
türlü kefalet sözleşmesini yapmak ve
gerçek ve tüzel kişilere kefil olmak, kısa,
orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri
yapmak, aval ve kefalet kredileri almak,
vermek, finansal kiralama ve benzeri
anlaşmalar ve sözleşmeler imzalamak.
15. Her türlü mali ve ticari işleri yapmak, teknik
yardım, proje, lisans, marka, endüstriyel
tasarım, patent, faydalı model, know-how,
good-will, royalty gibi gayri maddi hakları
almak,
devretmek,
kiraya
vermek,
kiralamak, üzerlerinde leyh ve aleyhte rehin
ve ipotek dahil olmak üzere, Sermaye
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen
esaslara uymak suretiyle her çeşit ayni ve
şahsi hakları tesis etmek, değiştirmek, fek
etmek, bunları kurulmuş veya kurulacak
şirketlere sermaye olarak koymak ve diğer
her türlü tasarrufta bulunmak.
16. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü
ihalelere katılmak, her türlü ticaret ve
hizmet faaliyetlerinde bulunmak, ihtiyaç
duyulan sahalarda yabancı personel
çalıştırmak. Yurt içinde ve dışında personel
eğitmek, yetiştirmek ve istihdam etmek.

teşekküller kurmak veya bunlara iştirak
etmek, bunları devren iktisap etmek,
mevcut olanları başkasına devretmek.
8. Mağaza
ve
standlarda
müşterilerin
hizmetine sunulmak üzere, cafe, cafeterya,
fast food ve restaurant gibi bölümler
açmak, işletmek, işlettirmek veya kiraya
vermek.
9. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak şartıyla şahıslar, firmalar, devlet,
mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar
tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri
ve diğer menkulleri satın almak, satmak,
rehnetmek veya teminat olarak göstermek;
borçların temini veya alacakların garanti
altına alınması için ticari işletme rehni tesis
ve fek etmek.
10. Şirketlerin çeşitli menkul değerlerini almak
veya diğer şekillerde bunları finanse etmek.
11. Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir,
alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul
rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.
12. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir
ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta
bulunabilir.

13. Şirket her türlü lojistik hizmeti verebilir ve
bağlantılı her türlü işlemi yapabilir.
14. Şirketin çalışma konusuna giren malların
satımını yapabilmek için teşhir standları,
showroomlar,
satış
mağazaları
ve
dükkanlar açmak, elindeki ürün, servis ve
hizmetleri satmak için bayilik ve franchise
vermek.

17. Şirket amaç ve faaliyet konusunun
gerçekleşmesi niyeti ile sattığı mallar,
servisler ve hizmet için müşterilerle ekstra
garanti anlaşması yapmak ve bu hizmeti
satmak.

15. Gerek kendi pay sahipleriyle ve gerekse
üçüncü kişi özel ve kamu kuruluşlarıyla,
bankalarla, finans kuruluşlarıyla, Sermaye
Piyasası düzenlemelerine uygun olarak her
türlü kefalet sözleşmesini yapmak ve
gerçek ve tüzel kişilere kefil olmak, kısa,
orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri
yapmak, aval ve kefalet kredileri almak,
vermek, finansal kiralama ve benzeri
anlaşmalar ve sözleşmeler imzalamak.

18. Şirket amaç ve faaliyet konusunun
gerçekleşmesi niyeti ile servis ağı
oluşturmak ve/veya mevcut servis ağları ile
anlaşmalar ve ortaklıklar yaparak kendi
müşterileri için kullanmak. Servis hizmetleri
için mevcut satış kanalları içinde ve/veya

16. Her türlü mali ve ticari işleri yapmak, teknik
yardım, proje, lisans, marka, endüstriyel
tasarım, patent, faydalı model, know-how,
good-will, royalty gibi gayri maddi hakları
almak,
devretmek,
kiraya
vermek,
kiralamak, üzerlerinde leyh ve aleyhte rehin

ayrı bir mekanda mobil veya sabit servis
organizasyonu kurmak ve/veya kurulu
organizasyonlarla ortaklık ve/veya işbirliği
yapmak, bu servisler aracığıyla kurulum,
montaj ve benzeri hizmetleri vermek.
19. Şirket amaç ve faaliyet konusunun
gerçekleşmesi sırasında her türlü dava
muamelesi başlatabilir ve davaya müdahil
olarak katılabilir.
20. Şirket amaç ve faaliyet konusunun
gerçekleşmesi için her türlü finansman
şirketi ile çalışabilir, kurabilir, ortaklık
yapabilir,
mevcut
ve/veya
kurulacak
finansman şirketine iştirak edebilir.
21. Şirket amaç ve faaliyet konusunun
gerçekleştirmek için prim tahsilat yetkisi
olmayan yetkisiz sigorta acenteliği alabilir,
yetkisiz
sigorta
acenteliği
yapmak
faaliyetinde bulunabilir.
22. Şirket, Türk Ticaret Kanunu‟nun 522.
maddesine istinaden veya konusu ile ilgili
olmak kaydıyla ve Şirketin asıl gayesinin
gerçekleştirilmesine
engel
olmayacak
şekilde sosyal amaçlı vakıf kurabilir,
kurulmuş vakıflara katılabilir, Genel Kurul
kararıyla Sermaye Piyasası Kanunu örtülü
kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık
teşkil etmemesi, gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde
yapılan bağışların genel kurulda ortakların
bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve
konusunu aksatmayacak şekilde vakıflara
safi kârdan pay ayırabilir.
23. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü
kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık
teşkil etmemesi, gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde
yapılan bağışların genel kurulda ortakların
bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve
konusunu aksatmayacak şekilde her türlü
kişi, kurum ve kuruluşa, üniversitelere,
öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya
yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve
kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde bağış yapabilir, sponsor
olabilir.
24. Şirket, amaç ve faaliyet konusunu
gerçekleştirmek için, Sermaye Piyasası
mevzuatına tabi olarak, gerek kendi borç ve
alacakları ve gerekse üçüncü şahısların
borç ve alacakları ile kefalet veya teminat
için gayrimenkullerini ipotek edebilir, işletme
rehni verebilir, alabilir, değiştirebilir ve
kaldırabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler
lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi

ve ipotek dahil olmak üzere, Sermaye
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen
esaslara uymak suretiyle her çeşit ayni ve
şahsi hakları tesis etmek, değiştirmek, fek
etmek, bunları kurulmuş veya kurulacak
şirketlere sermaye olarak koymak ve diğer
her türlü tasarrufta bulunmak.
17. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü
ihalelere katılmak, her türlü ticaret ve
hizmet faaliyetlerinde bulunmak, ihtiyaç
duyulan sahalarda yabancı personel
çalıştırmak. Yurt içinde ve dışında personel
eğitmek, yetiştirmek ve istihdam etmek.
18. Şirket amaç ve faaliyet konusunun
gerçekleşmesi niyeti ile sattığı mallar,
servisler ve hizmet için müşterilerle ekstra
garanti anlaşması yapmak ve bu hizmeti
satmak.
19. Şirket amaç ve faaliyet konusunun
gerçekleşmesi niyeti ile servis ağı
oluşturmak ve/veya mevcut servis ağları ile
anlaşmalar ve ortaklıklar yaparak kendi
müşterileri için kullanmak. Servis hizmetleri
için mevcut satış kanalları içinde ve/veya
ayrı bir mekanda mobil veya sabit servis
organizasyonu kurmak ve/veya kurulu
organizasyonlarla ortaklık ve/veya işbirliği
yapmak, bu servisler aracığıyla kurulum,
montaj ve benzeri hizmetleri vermek.
20. Şirket amaç ve faaliyet konusunun
gerçekleşmesi sırasında her türlü dava
muamelesi başlatabilir ve davaya müdahil
olarak katılabilir.
21. Şirket amaç ve faaliyet konusunun
gerçekleşmesi için her türlü finansman
şirketi ile çalışabilir, kurabilir, ortaklık
yapabilir, mevcut ve/veya kurulacak
finansman şirketine iştirak edebilir.
22. Şirket amaç ve faaliyet konusunun
gerçekleştirmek için prim tahsilat yetkisi
olmayan yetkisiz sigorta acenteliği alabilir,
yetkisiz
sigorta
acenteliği
yapmak
faaliyetinde bulunabilir.
23. Şirket, Türk Ticaret Kanunu‟nun 522.
maddesine istinaden veya konusu ile ilgili
olmak kaydıyla ve Şirketin asıl gayesinin
gerçekleştirilmesine
engel
olmayacak
şekilde sosyal amaçlı vakıf kurabilir,
kurulmuş vakıflara katılabilir, Genel Kurul
kararıyla Sermaye Piyasası Kanunu örtülü
kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık
teşkil etmemesi, gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde
yapılan bağışların genel kurulda ortakların
bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve

veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi
hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

konusunu aksatmayacak şekilde vakıflara
safi kârdan pay ayırabilir.

Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve
faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve
işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.

24. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü
kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık
teşkil etmemesi, gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde
yapılan bağışların genel kurulda ortakların
bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve
konusunu aksatmayacak şekilde her türlü
kişi, kurum ve kuruluşa, üniversitelere,
öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya
yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve
kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde bağış yapabilir, sponsor
olabilir.
25. Şirket, amaç ve faaliyet konusunu
gerçekleştirmek için, Sermaye Piyasası
mevzuatına tabi olarak, gerek kendi borç
ve alacakları ve gerekse üçüncü şahısların
borç ve alacakları ile kefalet veya teminat
için gayrimenkullerini ipotek edebilir,
işletme rehni verebilir, alabilir, değiştirebilir
ve kaldırabilir. Şirketin kendi adına ve 3.
kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat
vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis
etmesi hususlarında Sermaye Piyasası
mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara
uyulur.
Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve
faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve
işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.

