
 
 
 
 
 

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş.  
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 

29.03.2013 
 

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 
2. Şirketin 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve 

müzakeresi, 
3. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 
4. Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 
7. Süresi dolan Bağımsız Denetim Firmasının yerine Bağımsız Denetim Firmasının 

seçilmesi. 
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, 
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin azli ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin 

seçimi;  
10. Ana Sözleşmemizin, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27. 

maddelerinde değişiklik yapılması, 
 

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS ANONİM ŞİRKETİ  
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 

 

 
 
ESKİ METİN 

MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ 
 
Holding’in merkezi, İstanbul’dadır. Adresi ise “Eski 
Büyükdere Cad. Groupama Plaza No:2 Maslak-
İstanbul” ’dur.  
 
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne 
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan 
ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış 
olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil 
ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 
 
Holding, gereken izinleri alarak yurt içinde ve 
dışında şubeler açabilir. 
 
 
 
ESKİ METİN 

 
MADDE 6 - ŞİRKETİN SERMAYESİ 
Holding’in sermayesi 153.734.111,00.- 
(yüzelliüçmilyonyediyüzotuzdörtbinyüzonbir) Türk 
Lirası’dır. İşbu sermaye beheri 1.- TL (Bir) Türk 
Lirası nominal değerinde 153.734.111.- 

  
YENİ METİN 

MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ 
 
Holding’in merkezi, İstanbul’dadır. Adresi ise “Eski 
Büyükdere Cad. Groupama Plaza No:2 Maslak-
İstanbul” ’dur.  
 
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil 
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve 
ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil 
ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen 
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Holding 
için bu durum fesih sebebi sayılır. 
 
Holding, gereken izinleri alarak yurt içinde ve dışında 
şubeler açabilir. 
 
 
 
YENİ METİN 

 
MADDE 6 - ŞİRKETİN SERMAYESİ 
Holding’in sermayesi 153.734.111,00.- 
(yüzelliüçmilyonyediyüzotuzdörtbinyüzonbir) Türk 
Lirası’dır. İşbu sermaye beheri 1.- TL (Bir) Türk Lirası 
nominal değerinde 153.734.111.- 



(yüzelliüçmilyonyediyüzotuzdörtbinyüzonbir) adet 
hisseye bölünmüş ve Holding hissedarları 
tarafından muvazaadan ari şekilde tamamen 
taahhüt edilmiştir. Sermaye’nin ¼ (dörtte biri) 
Holding’in tescil tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay 
bir süre içerisinde, bakiyesi ise en geç 3 (üç) yıl bir 
süre içerisinde hissedarlar tarafından nakden 
ödenecektir. 
 
Sermayenin hissedarlar arasında dağılımı 
aşağıdaki gibidir:  
 
1) Hissedarın Adı-Soyadı : Groupama SA 

Uyruğu: Fransız 
 Hisse adedi : 153.734.107 
 Sermaye değeri (TL) : 153.734.107,00 TL 
 Katılma Yüzdesi: 99,995294 
 
2) Hissedarın Adı-Soyadı : Jean-François 

Jacques Lucien Georges Lemoux 
Uyruğu: Fransız 

 Hisse adedi : 1 
 Sermaye değeri (TL) : 1 
 Katılma yüzdesi: 0,001176 
 
3) Hissedarın Adı-Soyadı : Jean-René Gérard 

de Charrette de la Contrie 
Uyruğu: Fransız 

 Hisse adedi : 1 
 Sermaye değeri (TL) : 1 

 Katılma yüzdesi: 0,001176 
 
4) Hissedarın Adı-Soyadı : Alain Patrick Baudry 

Uyruğu: Fransız 
 Hisse adedi : 1 
 Sermaye değeri (TL) : 1 
 Katılma yüzdesi: 0,001176 

 
5) Hissedarın Adı-Soyadı : Mehmet AYDOĞDU 

Uyruğu: Türk 
 Hisse adedi : 1 
 Sermaye değeri (TL) : 1 
 Katılma yüzdesi: 0,001176 

 

 

ESKİ METİN 

 
MADDE 8 - YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU 
 
Holding, Türk Ticaret Kanunu’nun 312. maddesi ve 
devamı hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından 
üç (3) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından 
idare olunur. 
 
 
 
 
 
 

(yüzelliüçmilyonyediyüzotuzdörtbinyüzonbir) adet 
hisseye bölünmüş ve Holding hissedarları tarafından 
muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. 
Sermaye’nin ¼ (dörtte biri) Holding’in tescil tarihinden 
itibaren en geç 3 (üç) ay bir süre içerisinde, bakiyesi 
ise en geç 3 (üç) yıl bir süre içerisinde hissedarlar 
tarafından nakden ödenmiştir. 
 
Sermayenin hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki 
gibidir:  
 
1) Hissedarın Adı-Soyadı : Groupama SA 

Uyruğu: Fransız 
Hisse adedi : 153.734.111 
Sermaye değeri (TL) : 153.734.111,00 TL 
Katılma Yüzdesi: 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİ METİN 

 
MADDE 8 - YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU 
 

 
Holding, Türk Ticaret Kanunu’nun 359. maddesi ve 
devamı hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından 
bir veya daha fazla üyeden oluşan Yönetim Kurulu 
tarafından idare olunur. 
 
 
 
 
 



ESKİ METİN 

MADDE 9 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN     
GÖREV SÜRESİ 

 
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi Türk Ticaret 
Kanunun 314. maddesine uygun olarak en fazla (3) 
yıldır. Görev süresi bitmiş olan üyeler yeniden 
seçilebilir. 
 
Yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı 
Yönetim kurulu üyeleri arasından seçilirler. Görev 
süresi bitmiş olan Yönetim kurulu başkanı ve 
başkan yardımcısı yeniden seçilebilir. 
 
Yönetim Kurulu, Groupama International’ın 
önereceği adaylar arasından bir Genel müdür 
seçebilir. 
 
Yönetim Kurulunda, görev süresi sona ermeden 
vefat, istifa ve herhangi bir imkansızlık nedeniyle 
boşalma olması halinde Türk Ticaret Kanunun ilgili 
hükümleri uygulanır. Boşalmış olan üyelik için 
Yönetim Kurulu bu üyenin görev süresi bitinceye 
kadar geçici olarak görev yapacak bir üye seçer. 
Bu suretle yapılan atama ilk Genel Kurul tarafından 
tasdik edilmelidir. 
 

 

ESKİ METİN 

MADDE 10 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
 
Yönetim Kurulu, Holding işlerinin gerektirdiği her 
zaman toplanır. 
 
Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde veya 
Yönetim Kurulunun onaylayacağı yurt içi veya yurt 
dışında herhangi bir yerde yapılabilir.  
 
Çağrılar, iadeli taahhütlü mektup veya faks veya e-
mail ile gündemi de ihtiva etmek üzere toplantı 
tarihinden en geç (3) gün önce  Yönetim kurulu 
başkanı tarafından yapılır. 
 
Türk Ticaret Kanununun hükümleri gereğince, 
Yönetim Kurulu  kararları, içlerinden birinin 
muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin 
yazılı muvafakatleri alınması ve imzalanması 
alınmak suretiyle de toplantı yapılmadan verilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YENİ METİN 

MADDE 9 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 
GÖREV SÜRESİ 

 
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi Türk Ticaret 
Kanunun 362. maddesine uygun olarak en fazla (3) 
yıldır. Görev süresi bitmiş olan üyeler yeniden 
seçilebilir. 
 
Yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı 
Yönetim kurulu üyeleri arasından seçilirler. Görev 
süresi bitmiş olan Yönetim kurulu başkanı ve başkan 
yardımcısı yeniden seçilebilir. 
 
Yönetim Kurulu, Groupama International’ın önereceği 
adaylar arasından bir Genel müdür seçebilir. 
 
Yönetim Kurulunda, görev süresi sona ermeden 
vefat, istifa ve herhangi bir imkansızlık nedeniyle 
boşalma olması halinde Türk Ticaret Kanunun ilgili 
hükümleri uygulanır. Boşalmış olan üyelik için 
Yönetim Kurulu bu üyenin görev süresi bitinceye 
kadar geçici olarak görev yapacak bir üye seçer. Bu 
suretle yapılan atama ilk Genel Kurul tarafından 
tasdik edilmelidir. 
 
 

 

YENİ METİN 

MADDE 10 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
 
Yönetim Kurulu, Holding işlerinin gerektirdiği her 
zaman toplanır. 

Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde veya 
Yönetim Kurulunun onaylayacağı yurt içi veya yurt 
dışında herhangi bir yerde yapılabilir.  

Çağrılar, iadeli taahhütlü mektup veya faks veya e-
mail ile gündemi de ihtiva etmek üzere toplantı 
tarihinden en geç (3) gün önce Yönetim kurulu 
başkanı tarafından yapılır. 

Türk Ticaret Kanununun hükümleri gereğince, 
Yönetim Kurulu  kararları, içlerinden birinin muayyen 
bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı 
muvafakatleri alınması ve imzalanması alınmak 
suretiyle de toplantı yapılmadan verilebilir. 

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına 
sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu 
Madde 1527 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 Esas 



 
 
 
 
 
 
 
 
ESKİ METİN 
 
MADDE 12 - ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI,  

 
Holding'in yönetim ve temsil konusunda Yönetim 
Kurulu yetkilidir. 
 
Holding adına yapılan ve imzalanan anlaşma ve 
belgeler, Holding unvanı altında, Holding adına 
imzaya yetkili kişilerin imzasına havi olmadıkça 
geçerli sayılmaz. 
 
Holding adına imzaya yetkili olanlar ve imza 
yetkilerinin sınırları Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir ve Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan ettirilir. 
 

ESKİ METİN 
 
MADDE 13 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 

YETKİ VE GÖREVLERİ 
 
Yönetim Kurulu, şirketi ve şirketin işlerini idare 
etmek için tam yetkiye ve sorumluluğa sahiptir. 
Yönetim Kurulu, Ana sözleşme ve Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel kurulun 
yetkili olmadığı hallerde, işlerin yönetimiyle ilgili 
olarak şirketin faaliyet ve işlemlerinin gerektirdiği 
politikaları belirlemeye ve kararları almaya 
yetkilidir.  
 
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri Türk Ticaret 
Kanununun ilgili hükümlerince belirlenmiştir. 
Bununla birlikte, aşağıda sayılan görevler İdare 
meclisi üyelerine aittir : 

(i) Holding politikasının, gelişme planlarının ve iş 
planının tespit edilmesi, 

 

(ii) Net kâr ve zararların tahsisi ve öngörülmeyen 
gelişmeler karşısında alınacak özel tedbirlerin 
tayin edilmesi, 

 

(iii) Yerli ve yabancı personele ilişkin olarak 
istihdam hüküm ve şartları, ücret ve maaş 
standartları, primler, lojmanlar, personel 
nakliyesi ve disiplin kuralları ve disiplin 
yönetmeliği dahil ana hatların tespiti, ve 

 

Sözleşme'nin 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 
 
MADDE 12 - ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI,  
 
Holding’in yönetim ve temsil konusunda Yönetim 
Kurulu yetkilidir. 
 
Holding adına yapılan ve imzalanan anlaşma ve 
belgeler, Holding unvanı altında, Holding adına 
imzaya yetkili bir kişinin imzasına havi olmadıkça 
geçerli sayılmaz. 
 
Holding adına imzaya yetkili olanlar ve imza 
yetkilerinin sınırları Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir ve Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan ettirilir. 
 

 
YENİ METİN 
 
MADDE 13 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 

YETKİ VE GÖREVLERİ 
 
Yönetim Kurulu, şirketi ve şirketin işlerini idare etmek 
için tam yetkiye ve sorumluluğa sahiptir. Yönetim 
Kurulu, Esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine uygun olarak, Genel kurulun yetkili 
olmadığı hallerde, işlerin yönetimiyle ilgili olarak 
şirketin faaliyet ve işlemlerinin gerektirdiği politikaları 
belirlemeye ve kararları almaya yetkilidir.  
 
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri Türk Ticaret 
Kanununun ilgili hükümlerince belirlenmiştir. Bununla 
birlikte, aşağıda sayılan görevler Yönetim Kurulu 
üyelerine aittir : 

 
(i) Holding politikasının, gelişme planlarının ve iş 

planının tespit edilmesi, 
 
(ii) Net kâr ve zararların tahsisi ve öngörülmeyen 

gelişmeler karşısında alınacak özel tedbirlerin 
tayin edilmesi, 

 
(iii) Yerli ve yabancı personele ilişkin olarak 

istihdam hüküm ve şartları, ücret ve maaş 
standartları, primler, lojmanlar, personel 
nakliyesi ve disiplin kuralları ve disiplin 
yönetmeliği dahil ana hatların tespiti, ve 

 
(iv) Mali yetki ve sorumlulukların kapsamlarının 

tespiti, Holding’in organizasyonu, Genel 
Müdürün, müdürlerin ve personelin görevlerinin, 



(iv) Mali yetki ve sorumlulukların kapsamlarının 
tespiti, Holding’in organizasyonu, Genel 
Müdürün, müdürlerin ve personelin 
görevlerinin, atanmalarının, unvan, kademe, 
işten çıkarma ve işe alma şartlarının ve iş 
sözleşmelerinin tayini.  

 
 
 
 
ESKİ METİN 
 
MADDE 14 – İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN  

ÖDENEKLERİ 
 
Yönetim kurulu üyelerinin aylık veya yıllık ödenek 
almalarına Genel Kurul tarafından karar 
verilecektir. 
 
 
 
ESKİ METİN 
 
MADDE 15 – OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ 

GENEL KURUL 
 
Holding Genel Kurulu, her yıl Olağan ve 
gerektiğinde Olağanüstü olarak toplanır. Olağan 
Genel Kurul şirketin hesap dönemini takip eden üç 
(3) ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.  
 
Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği 
her zaman toplanır ve karar alır. T.C. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü 
takdirde, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 
yapılabilir. 
 
 
 
ESKİ METİN 
 
MADDE 16 – GENEL KURULUN TOPLANTIYA 

DAVET ŞEKLİ VE YERİ  
 
Genel Kurula davet, ilan ve toplantı günü haricen 
toplantı gününden en az (2) hafta önce nama yazılı 
hissedarlara ve Şirkete adreslerini bildirmiş olan 
hissedarlara taahhütlü mektup gönderilmesi 
suretiyle yapılır. 
 
Türk Ticaret Kanunun 369. maddesinde yazılı 
hususlar müzakere edilir ve karara bağlanır.  
 
Genel Kurul Holding merkezinde veya Yönetim 
Kurulu tarafından uygun görülen İstanbul ili sınırları 
içerisinde toplanır. 
 
 
 

atanmalarının, unvan, kademe, işten çıkarma ve 
işe alma şartlarının ve iş sözleşmelerinin tayini.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
YENİ METİN 

MADDE 14 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 
ÖDENEKLERİ 

 
Yönetim kurulu üyelerinin aylık veya yıllık ödenek 
almalarına Genel Kurul tarafından karar verilecektir. 
 
 
 
 
YENİ METİN 

 
MADDE 15 – OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL 

KURUL 
 
Holding Genel Kurulu, her yıl Olağan ve gerektiğinde 
Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul 
şirketin hesap dönemini takip eden üç (3) ay içinde 
ve senede en az bir defa toplanır.  
 
Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği 
her zaman toplanır ve karar alır. 
 

 

 
 
YENİ METİN 
 
MADDE 16 – GENEL KURULUN TOPLANTIYA 

DAVET ŞEKLİ VE YERİ  
 
Genel Kurula davet, ilan ve toplantı günü haricen 
toplantı gününden en az (2) hafta önce nama yazılı 
hissedarlara ve Şirkete adreslerini bildirmiş olan 
hissedarlara taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle 
yapılır. 
 
Türk Ticaret Kanunun 413 maddesi uyarınca 
düzenlenen Genel Kurul Gündeminde  yazılı hususlar 
müzakere edilir ve karara bağlanır.  
 
Genel Kurul Holding merkezinde veya Yönetim 
Kurulu tarafından uygun görülen İstanbul ili sınırları 
içerisinde toplanır. 
 
Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı 
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESKİ METİN 
 
MADDE 18 – TOPLANTILARDA BAKANLIK 

KOMİSERİNİN HAZIR BULUNMASI  

 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından atanan 
komiser toplantı tarihinden önce Holding’in olağan 
ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarından 
haberdar edilecektir.  
 
Gündem ve diğer belgeler yeterli sayıda örnekte 
iletilecektir.  
 
Bakanlık komiserinin bulunmadığı Genel Kurul 
toplantılarında alınan kararlar ve komiserin 
imzasını taşımayan toplantı tutanakları hükümsüz 
ve geçersiz olacaktır. 
 
 
 
ESKİ METİN 
 
MADDE 19 – DENETÇİLERİN ATANMASI VE 
GÖREV SÜRELERİ 
 
Holding, en fazla üç (3) yıllık ve en fazla (2) üyeden 
teşekkül eden ve Genel Kurul tarafından seçilen 
Denetçiler tarafından denetlenir. 
 
Genel Kurul her zaman seçilen Denetçiyi 
azledebilir ve yerine, atanmış yeni bir Denetçiyi 
göreve getirebilir.  
 
Görevi sona eren Denetçiler tekrar seçilebilirler.  
 
 
 
ESKİ METİN 
 
MADDE 20- DENETÇİLERİN GÖREVLERİ  

 
Denetçilerin görevleri, Türk Ticaret Kanunu’nda 
belirtilen görevlerdir. Denetçiler, Türk Ticaret 

Kanunu Madde 1527 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. 
 
 

YENİ METİN 

MADDE 18 –  TOPLANTILARDA BAKANLIK 

TEMSİLCİSİNİN HAZIR BULUNMASI  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından atanan 
temsilcitoplantı tarihinden önce Holding’in olağan ve 
olağanüstü Genel Kurul toplantılarından haberdar 
edilecektir.  
 
Gündem ve diğer belgeler yeterli sayıda örnekte 
iletilecektir.  
 
Bakanlıl temsilcisinin bulunmadığı Genel Kurul 
toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını 
taşımayan toplantı tutanakları hükümsüz ve geçersiz 
olacaktır. 
 

 

 

YENİ METİN 

MADDE 19 – BAĞIMSIZ DENETİM 

 
Holding, Mali tabloları TTK madde 397, 398, 399 
maddeleri, diğer ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde her yıl Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenecek ve Genel Kurul tarafından onaylanan bir 
Bağımsız Denetim Firması tarafından 
denetlenecektir.  

 

 

 

 

 
YENİ METİN 

MADDE 20- BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN 
GÖREVLERİ  

 
Önemli ve acele sebepler meydana geldiği taktirde 
Denetçiler derhal müdahale etmek zorundadırlar. 



Kanunu’nun 353. maddesinde belirtilen görevlerinin 
yanı sıra, Holding’in iyi şekilde yönetilmesi ve 
Holding çıkarlarının korunması hususunda gerekli 
görecekleri tüm tedbirlerin alınması için Yönetim 
Kuruluna teklifte bulunmakla yükümlüdürler ve 
buna hakları vardır. 
 
Gerekli olan her durumda, Denetçiler Genel Kurulu 
toplantıya çağırmakla, söz konusu toplantının 
gündemini belirlemekle ve Türk Ticaret Kanunu’nun 
354. maddesinde belirtilen raporu hazırlamakla ve 
Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinde sayılan 
hususları yerine getirmekle görevlidirler. 
 
Önemli ve acele sebepler meydana geldiği taktirde 
Denetçiler derhal müdahale etmek zorundadırlar. 
Denetçiler, yasa ve ana sözleşme ile kendilerine 
verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı birlikte ve 
müteselsilen sorumludurlar. 
 
 
 
ESKİ METİN 
 
MADDE 21- DENETÇİLERİN ÜCRETİ 
 
Murakıplara verilecek aylık veya yıllık ücret Genel 
Kurul tarafından belirlenecektir. 
 
 
 
 
 
ESKİ METİN 
 
MADDE 23- MUHASEBE 
Holding, hissedarlarını tatmin eden ve Türkiye’de 
oybirliğiyle kabul edilen muhasebe prensiplerine 
uyan muhasebe sistemi ve prosedürü yürürlüğe 
koyacak, kullanacak ve devam ettirecektir.  
 
Tüm belge ve muhasebe defterleri Holding 
merkezindedir. 
 
Hissedarlar ve temsilcileri, çalışma saatleri 
dahilinde her zaman Şirketin mali raporlarını 
kontrol edebilirler, her tür belgeyi ve muhasebe 
defterlerini inceleyebilirler ve bunların kopyalarını 
alabilirler.  
 
Holding tarafından kullanılan resmi para birimi Yeni 
Türk Lirası’dır.  
 
 
 
ESKİ METİN 
 
MADDE 26- YEDEK AKÇELER 
 
Holding tarafından bir yedek akçe fonu 

Denetçiler, yasa ve ana sözleşme ile kendilerine 
verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı birlikte ve 
müteselsilen sorumludurlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
YENİ METİN 
 
MADDE 21- DENETÇİLERİN ÜCRETİ 
 
Bağımsız denetim Firmasına ödenecek ücret 
Yönetim Kurulu veya yetkilendirdiği kişi veya kişiler 
ile Bağımsız denetim şirketinin akdedeceği sözleşme 
ile belirlenecektir.  
 
 

YENİ METİN 
 
MADDE 23- MUHASEBE 
Holding, hissedarlarını tatmin eden ve Türkiye’de 
oybirliğiyle kabul edilen muhasebe prensiplerine uyan 
muhasebe sistemi ve prosedürü yürürlüğe koyacak, 
kullanacak ve devam ettirecektir.  
 
Tüm belge ve muhasebe defterleri Holding 
merkezindedir. 
 
Hissedarlar ve temsilcileri, çalışma saatleri dahilinde 
her zaman Şirketin mali raporlarını kontrol edebilirler, 
her tür belgeyi ve muhasebe defterlerini 
inceleyebilirler ve bunların kopyalarını alabilirler.  
 
Holding tarafından kullanılan resmi para birimi Türk 
Lirası’dır.  
 
 
 
 
YENİ METİN 
 
MADDE 26- YEDEK AKÇELER 

 
Holding tarafından bir yedek akçe fonu oluşturulacak 



oluşturulacak ve Şirketin sermayesinin % 20’ne 
varıncaya kadar yedek akçe ayrılacaktır. Eğer bu 
% 20’lik yedek akçe fonu herhangi bir sebeple 
azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar 
yeniden yedek akçe ayrılmasına devam edilecektir.  
 
Yedek akçe fonu sermayenin yarısını geçmedikçe, 
münhasıran, kayıpları kapatmak veya yetersiz 
işletme döneminde işletmenin idamesi için gerekli 
tedbirleri almak, işsizliği önlemek veya zararlı 
sonuçlarını azaltmak için kullanılabilir.  
 
Temettü dağıtımları ancak sözleşmesel ve yasal 
yedek akçe fonlarına ödemelerin yapılmasından 
sonra, net kâr üzerinden ana sözleşme ve yasalara 
uygun olarak gerçekleştirilecektir.  
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 467. maddesi mahfuzdur.  
 
 
 
 
ESKİ METİN 
 
MADDE 27- İLANLAR 
 
Holding’e ilişkin ilanlar en az bir hafta öncesinden 
şirket merkezinin bulunduğu şehirde yayınlanan 
yerel bir gazetede ve Türk Ticaret Kanunu’nun 37. 
maddesinin 4. fıkrasında belirtilen gazetede ilan 
edilecektir. 
 
Ancak, Genel Kurul davetlerine ilişkin ilanlar, Türk 
Ticaret Kanunu’nun 368. maddesine uygun olarak, 
ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere öngörülen 
tarihten iki hafta önce gerçekleştirilecektir.  
 
Sermaye azaltılmasına ve ayrıca Şirketin feshi 
veya tasfiyesine ilişkin ilanlar için, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 397. ve 438. maddeleri uygulanır.  
 

ve Şirketin sermayesinin % 20’ne varıncaya kadar 
yedek akçe ayrılacaktır. Eğer bu % 20’lik yedek akçe 
fonu herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara 
varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına 
devam edilecektir.  
 
Yedek akçe fonu sermayenin yarısını geçmedikçe, 
münhasıran, kayıpları kapatmak veya yetersiz 
işletme döneminde işletmenin idamesi için gerekli 
tedbirleri almak, işsizliği önlemek veya zararlı 
sonuçlarını azaltmak için kullanılabilir.  
 
Temettü dağıtımları ancak sözleşmesel ve yasal 
yedek akçe fonlarına ödemelerin yapılmasından 
sonra, net kâr üzerinden ana sözleşme ve yasalara 
uygun olarak gerçekleştirilecektir.  
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 512. maddesi mahfuzdur.  
 

 
 
YENİ METİN 
 
MADDE 27- İLANLAR 
 
Holding’e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35’nci 
maddesinin 4ncü fıkrası ile Sigortacılık Kanunu 
hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi ve şirket internet sitesinde yayınlanır.  
 
Ancak, Genel Kurul davetlerine ilişkin ilanlar, Türk 
Ticaret Kanunu’nun 414. maddesine uygun olarak, 
ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere öngörülen 
tarihten iki hafta önce gerçekleştirilecektir.  
 
Sermaye azaltılmasına ve ayrıca Şirketin feshi veya 
tasfiyesine ilişkin ilanlar için, Türk Ticaret Kanunu’nun  
474. ve  532. maddeleri uygulanır.   

 
11. Dilek ve temenniler, 
12. Kapanış 

 

 


