
 A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.’NİN 
2012 YILINA AİT 21 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI  
 
Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat :13:30) 
ve A Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (14:30), 21 Haziran 
2013 Cuma günü, aşağıdaki yazılı gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere Kahve Civarı 
Mevkii Yıldırım Mah. Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli - Menemen/ İZMİR adresinde 
yapılacaktır.  
Şirketimizin 2012 yılı faaliyet yılına ait Faaliyet raporu ile bilanço, kar/zarar tabloları ve denetçi 
raporu ile bağımsız dış denetim raporları Şirket Merkezi’nde ve www.avod.com.tr adresindeki 
internet sitesinde hissedarlarımızın incelemesine açık bulunmaktadır.  
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle 
katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kimlik göstermeleri, tüzel kişi ortakların 
ise, temsille görevlendirdikleri kişiye ait vekaletnameyi toplantı gününden en az bir gün önce 
mesai saati sonuna kadar ibraz etmeleri suretiyle şirket merkezinden giriş kartı almaları 
gerekmektedir. Tüzel kişileri temsile yetkili kişiler ile toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan 
ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. 
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay 
sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır” ve “Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri: IV, No: 8 tebliğinde vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler saklı kalmak 
kaydı ile Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile 
açık oylama yöntemi kullanılacaktır 
 
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında 
saklamada bulunan hissedarlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi gereğince, hisselerine genel kurul blokajı koydurarak 
kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini 
istemeyen hissedarlarımızın genel kurul toplantısına katılabilmesi için, "kimliklerinin ve 
hesaplarındaki payların ihraççı şirkete bildirilmesi"  yönünde hesaplarının bulunduğu aracı 
kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz 
konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. 
 
Olağan Genel Kurul ile ilgili tüm duyurularımız, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 
Yönetim İlkeleri gereğince toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve 
www.avod.com.tr  internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır  
 
21 Haziran 2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’a tüm hak ve menfaat 
sahipleri davetlidir. 
 Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

SPK’nın Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları 
Esaslar Tebliği” ve Seri:IV, No:56-57 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem 
maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu 
bölümde bilginize sunulmaktadır: 
 
 

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları  
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye 
ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B 
grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar sermayenin %9,42’ini, B grubu 
paylar ise %90,58’ini temsil etmektedir.  

Ortaklar Hisse Grubu Pay Tutarı TL 
 Pay 
Oranı 

Nazım TORBAOĞLU  A 1.366.283,26 4,71% 

Nazım TORBAOĞLU  B 1.083.142,93 3,73% 

Burak KIZAK A Grubu A 1.366.283,26 4,71% 

Burak KIZAK B Grubu B 1.083.142,09 3,73% 

Sunturk Investors,LLC, B 2.808.310,60 9,68% 

Diğer B 1,94 0% 

Halka Açık Kısım   21.292.835,92 73,42% 

Toplam   29.000.000,00 100,00% 
 
2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına 
İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 
2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirketimize iletilen 
herhangi bir talep bulunmamaktadır. 
        
 
 A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 
 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN  
     AÇIKLAMALAR 
     
 

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 
 

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel 
Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. 
 
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki 

verilmesi, 
 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa 
geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına 
sunulacaktır. 

 



3. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız 
Dış Denetim Raporu’nun ayrı ayrı okunması, 2012 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar 
hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,   

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce   
şirketimiz merkezi’nde ve www.avod.com şirket internet adresinde ortaklarımızın 
incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim 
Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. 
Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer 
aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. 

 
4. Yönetim Kurulu’nun 2012 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar’ın, dağıtılması 

yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 
 

Şirketimizin, 2012 yılı faaliyetlerinden oluşan kar’ın, dağıtımının yapılmayacağını, Olağan 
Genel Kurul onayına sunulmasına, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman 
politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisiyle 
ilgili tablo EK-1’de  yer almaktadır. 

 
5. Yönetim Kurulu’nun, 2013 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması 

hususunda Sun Bağımsız Dış Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimine 
ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 

 
 Şirketimizin 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Sun Bağımsız Dış 
 Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu 
 seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2012 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü 
ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,  

 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 
üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel 
Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve seçimin yapılması, 
 
TTK ve esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate 
alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir.  
 
8. Yönetim kurulu üyeleri ücretlerinin tespiti, 

 
TTK hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu 
üyelerinin aylık ücretleri belirlenip, Genel Kurul onayına sunulacaktır. 

9. Şirketimizin Türk Ticert Kanunu uygulamaları kapsamında, Şirket ana 
sözleşmesinin  4,10,12,13,14,15,17 ve 21 nolu maddelerinin tadiline ilişkin ana 
sözleşme değişikliklerinin karara bağlanması 
 

 Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu uygulamaları kapsamında , EK-2 de yer alan Esas 
 Sözleşme Değişiklikleri;  Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29833736.110.03.02-
 1709 5635 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nın 67300147/431.02-
 59397-673503-6097 4243 sayılı izin yazılarının alınması neticesinde Genel Kurul’un 
 onayına sunulacaktır. 



 
 

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri No IV 56 sayılı"Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine İlişkin Tebliğ"de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 
63) uyarınca atanan Riskin Erken Saptanması Komitesi başkan ve üyelerinin 
onaylanması hususunun müzakeresi 

 
 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına 
İlişkin Tebliğ"i uyarınca yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi 
oluşturulmuş olup,5 üyeden oluşan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin, başkan olarak 
Metin Yüksel'in (Bağımsız Üye), üyeler olarak; Sanlı Baş (Bağımsız Üye), Ganimet Sevgili 
(Mali İşler Müdürü), Yelin Moral (Üretim Müdürü) ve Tolga Alparslan’ın (Kalite Güvence 
Müdürü) seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.  
 

11. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında hazırlanan İç 
Yönergenin ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması,  

 

İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu 
toplantıda bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır. Genel Kurulunun Çalışma 
Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge EK-3 de yer almaktadır. 

 
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu 

üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar  kan ve 
sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 
olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret 
Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili 
kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, 

 

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma yasağı” başlıklı 395 ve 
“Rekabet Yasağı” başlıklı 396’nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel 
Kurul’un onayı ile mümkündür. SPK’nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 
uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu 
üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 
yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte 
işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli 
ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin 
gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da 
ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler 
hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. 
 
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin“Bilgilendirme 

Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 
 SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan EK-4 
 ’te yer alan “Bilgilendirme Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.. 
 

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılı içerisinde 
ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,  
 

 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılı içerisinde ilişkili 
taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 11 
ve 37 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir 

 



 
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince sosyal yardım amacıyla Şirketin 

2012 yılı içerisinde vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay 
sahiplerine bilgi verilmesi 

 
 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde 
yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde vergi 
muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış bulunmamaktadır. 

  
16.  Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince sosyal yardım amacıyla 2013 yılı 

içerisinde yapılması muhtemel bağışların üst sınırının belirlenmesi hususunun 
müzakeresi 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereği 2013 
yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 
 

17. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, 
Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında 
pay sahiplerine bilgi verilmesi 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin 
olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin 
amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2012 
tarihli Finansal Tablolarımızın 23 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir 

 
18. Dilek ve Temenniler 

 
 

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 
21 Haziran 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE 

İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 
1) Açılış,  
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının 
Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 
Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde 
Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.  
 
2) Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul 
Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,  
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların 
tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın 
onayına sunulacaktır.  
3) 21 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların 
görüşülmesi ve onaya sunulması,  
21 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 
görüşülerek bu konuda kararlar alınacaktır.  
4) Dilek ve temenniler.  
Genel Kurula katılan ortaklarımız dilek ve temennileri dinlenerek toplantıya son verilecektir.  
 
EKLER  
EK-1 2012 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu 
EK-2 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı  
EK-3 İç Yönerge  
EK-4 Bilgilendirme Politikası 
EK-5 Vekaletname Örneği  
 

 



 
EKLER: 

EK-1 2012 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu 
 
 

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU 
(TL) 

      
1. Ödenmiş / 
Çıkarılmış Sermaye 

  29.000.000,00 

2. Toplam Yasal 
Yedek Akçe (Yasal 
Kayıtlara Göre) 

  0,00 

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise 
sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi  

Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur. 

      
    SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) 

Göre 
3 Dönem Zararı/Karı 1.625.472,00 2.094.424,13 
4 Ödenecek Vergiler (-) 376.020,00 368.505,94 
5 Net Dönem Kar’ı (=) 1.249.452,00 1.725.918,19 
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)                   0,00 -190.987,05 
7 Birinci Tertip Yasal Akçe (-) -175.028,26 -175.028,26 
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) 1.074.423,74 

 
1.359.902,88 

 
9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)   
10 Birinci temettünün hesaplanacağı 

bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem 
zararı 

  

11 Ortaklara Birinci Temettü   
           -Nakit   
           -Bedelsiz                    
           -Toplam                    
12 İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan 

Temettü 
  

13 Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. 
Temettü 

  

14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan 
Temettü 

 
 

15 Ortaklara İkinci Temettü   16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe    17 Statü Yedekleri     
18 Özel Yedekler     
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK     1.074.423,74 1.359.902,88 

 
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar     

   -Geçmiş Yıl Kârı     
   -Olağanüstü Yedekler     
   -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca 
Dağıtılabilir Diğer Yedekler 

    

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ 

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ 
       
  GRUBU TOPLAM 

TEMETTÜ 
TUTARI 
(YTL) 

1 TL NOMİNAL 
DEĞERLİ HİSSEYE 

İSABET EDEN 
TEMETTÜ 

  ORAN (%) 
BRÜT A 0.00 0.00 
  B 0.00 0.00 
  TOPLAM 0.00   
        
NET A 0.00 0.00 
  B 0.00 0.00 
  TOPLAM 0.00   
        
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI 

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR 
PAYININ  BAĞIŞLAR 

EKLENMİŞ NET 
DAĞITILABİLİR DÖNEM 

KARINA ORANI (%) 
0.00 0.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-2 
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ  
    ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ 
ESKİ ŞEKİL 
AMAÇ VE KONU  
Madde 4 :  
Şirketin maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamelelerin nevi ve mahiyeti başlıca şunlardır. 
 
1- Her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı satımı, 
işlenmesi, pazarlaması, komisyonculuğu, bayiliği, ihracat ve ithalatının yapılması, 
 
2- Her türlü tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin yetiştirilmesi, pazarlaması, alım - satımı, bayiliği, ihracı ve 
ithalinin yapılması, 
 
3- Yukarıda A ve B fıkralarında belirtilen emtia mamul ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan atölye; fabrika ve 
tesisler kurabilmek ve bunlar için her türlü makine ve makine yardımcısını, yedek parçalarını, ithal bunların 
ticaretini yapmak. 
 
4-Yukarıda A ve B fıkralarında belirtilen emtia ve mamullerin üretiminde kullanılacak kimyevi  madde ve 
hammaddelerin alım ve  satımını, ihracatını ve ithalini yapmak. 
 
5- Şirketin konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlerini yapmak, şirketin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli 
olan gayrimenkuller ve menkul mallara sahip olabilmek, aracılık yapmamak kaydıyla bu mallan kiraya verebilmek, 
sahip olduğu menkul mal ve gayrimenkulleri satabilmek, yeniden inşa etmek ya da ettirmek. Zilyetlik iktisap 
edebilmek, zilyetlik alabilmek, rehin ve ipotek edebilmek, başkasına ait mallar üzerinde de kendisi rehin ve ipotek 
kabul edebilmek. 
 
6- SPKn Md. 15/son hükmünün saklı tutulması koşuluyla konusuyla ilgili bankalar ve sair kuruluşlardan gerçek ve 
tüzel kişilerden kredi alabilmek ve kefalette bulunmak. 
 
7- Şirket konusuyla ilgili ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira beratı, lisans, marka gibi gayri maddi haklara sahip 
olabilir, bu hakları satabilir ve satın alabilir. 

 
8- Şirket konusuna giren işleri yurt içinde ve yurt dışında başkasına yaptırabileceği gibi aynı işleri ücretle kendisi de 
yapabilir. 

 
9- Şirket kendi iştigal konularının tamamı veya bir kısmı ile iştigal eden veya bu maksatla kurulmuş ve kurulacak 
olan hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık kurabilir, hükmi şahıslara ortak olabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet 
portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse devir ve satın alabilir, satabilir, yurtiçi ve yurtdışı organize 
piyasalarda vadeli işlemler yapabilir. 
 
10- Şirket konusu ile ilgili her türlü ticari ve sınai emtiayı pazarlayabilir, komisyonla satabilir, sattırabilir ihraç 
edebilir, bayilikler alabilir ve bu işlerden gelir sağlayabilir. 
 
11- Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için gerektiğinde nakliyecilik yapabilir, kurulmuş veya kurulacak, olan 
kara deniz hava şirketlerine ortak olabilir. 
 
12- Konusu ile ilgili olarak finansal kiralama şirketlerinden makine ve tesis kiralayabilir.  
     
13- Konusu ile ilgili sergi, fuar, panel ve benzeri etkinliklere katılmak.  
    
14- Konusu ile ilgili rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek. 
    
15- Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği teknik, mali, ticari, sınai, imalat ve sair benzeri tasarruf veya faaliyetlerde 
bulunabilir. Teknik, idari ve mali personel yetiştirebilmek amacıyla yurtiçinde veya yurtdışında her türlü özel eğitim 
çalışmaları yapabilir, yaptırabilir. 
 
16- Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü ticaret, ithalat, ihracat, imalat, nakliyat, inşaat, komisyon ve taahhüt 
işleri yapmak ve yaptırmak. Sınai, ticari tesisler kurmak veya kurdurmak, yurtiçi veya yurtdışından mümessillik, 
acentelik, bayilik, temsilcilik ve distribütörlük almak veya vermek; patent, marka, ihtira beratı, know-how. lisans, 
royal ite, ruhsal gibi her türlü ticari ve sınai haklan her şekilde iktisap etmek kendi adına tescil veya terkin ettirmek, 
devretmek veya satmak. 
 
17- SPKn Md. 15/son hükmünün saklı tutulması koşuluyla yurtiçi veya yurtdışında şirket kurmak veya kurulmuş bir 



şirkete iştirak etmek, şube açmak, her nevi şirket ve ortaklık tesis etmek, şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerde 
bulunabilmek için gerekli ve ona yardımcı, onu kolaylaştırıcı özel hukuk, kamu hukuku ve tüzel kişiler tarafından 
çıkarılan hisse senetlerini tahvil ve itfa senedi gibi aracılık yapmamak koşulu ile iktisap edebilir,  
 
18- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü' mali, ticari, sınai, idari, tasarruf ve faaliyetlerde "bulunmak, 
gerek yabancı sermaye teşvik yasası ve gerekse sonradan çıkarılacak kanını, kararname, yönetmelik hükümleri ile 
sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca özel hal bildirimi yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla gerçek ve tüzel üçüncü kişilere 
müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla kefil olabilir, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan yerli ve yabancı 
gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek. 
 
19- İlgili mevzuatlar çerçevesinde kamu / özel kurum ve kuruluşlarınca tanınan her türlü ayni ve nakdi haklara 
başvurmak, bununla ilgili çalışmaları yapmak veya yaptırmak. 
 
20- Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka,  ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek 
istendiğinde, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile dilediği işleri yapabilecektir.  
 
21- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum 
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi 
bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit 
kurulmuş vakıflara katılabilir, ayni ve nakdi bağışta bulunabilir. 
   
Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konularında değişiklik yapabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye 
Piyasası Kurulu’ndan iznin alınması şarttır. 
 
 
 
YENİ ŞEKİL 
AMAÇ VE KONU  
Madde 4 :  
Şirketin maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamelelerin nevi ve mahiyeti başlıca şunlardır. 
 
1- Her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı satımı, 
işlenmesi, pazarlaması, komisyonculuğu, bayiliği, ihracat ve ithalatının yapılması, 
 
2- Her türlü tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin yetiştirilmesi, pazarlaması, alım - satımı, bayiliği, ihracı ve 
ithalinin yapılması, 
 
3- Yukarıda A ve B fıkralarında belirtilen emtia mamul ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan atölye; fabrika ve 
tesisler kurabilmek ve bunlar için her türlü makine ve makine yardımcısını, yedek parçalarını, ithal bunların 
ticaretini yapmak. 
 
4-Yukarıda A ve B fıkralarında belirtilen emtia ve mamullerin üretiminde kullanılacak kimyevi  madde ve 
hammaddelerin alım ve  satımını, ihracatını ve ithalini yapmak. 
 
5- Şirketin konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlerini yapmak, şirketin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli 
olan gayrimenkuller ve menkul mallara sahip olabilmek, aracılık yapmamak kaydıyla bu mallan kiraya verebilmek, 
sahip olduğu menkul mal ve gayrimenkulleri satabilmek, yeniden inşa etmek ya da ettirmek. Zilyetlik iktisap 
edebilmek, zilyetlik alabilmek, rehin ve ipotek edebilmek, başkasına ait mallar üzerinde de kendisi rehin ve ipotek 
kabul edebilmek. 
 
6- SPKn Md. 21/1 hükmünün saklı tutulması koşuluyla konusuyla ilgili bankalar ve sair kuruluşlardan gerçek ve 
tüzel kişilerden kredi alabilmek ve kefalette bulunmak. 
 
7- Şirket konusuyla ilgili ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira beratı, lisans, marka gibi gayri maddi haklara sahip 
olabilir, bu hakları satabilir ve satın alabilir. 

 
8- Şirket konusuna giren işleri yurt içinde ve yurt dışında başkasına yaptırabileceği gibi aynı işleri ücretle kendisi de 
yapabilir. 

 
9- Şirket kendi iştigal konularının tamamı veya bir kısmı ile iştigal eden veya bu maksatla kurulmuş ve kurulacak 
olan hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık kurabilir, hükmi şahıslara ortak olabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet 
portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse devir ve satın alabilir, satabilir, yurtiçi ve yurtdışı organize 
piyasalarda vadeli işlemler yapabilir. 
 



10- Şirket konusu ile ilgili her türlü ticari ve sınai emtiayı pazarlayabilir, komisyonla satabilir, sattırabilir ihraç 
edebilir, bayilikler alabilir ve bu işlerden gelir sağlayabilir. 
 
11- Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için gerektiğinde nakliyecilik yapabilir, kurulmuş veya kurulacak, olan 
kara deniz hava şirketlerine ortak olabilir. 
 
12- Konusu ile ilgili olarak finansal kiralama şirketlerinden makine ve tesis kiralayabilir.  
     
13- Konusu ile ilgili sergi, fuar, panel ve benzeri etkinliklere katılmak.  
    
14- Konusu ile ilgili rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek. 
    
15- Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği teknik, mali, ticari, sınai, imalat ve sair benzeri tasarruf veya faaliyetlerde 
bulunabilir. Teknik, idari ve mali personel yetiştirebilmek amacıyla yurtiçinde veya yurtdışında her türlü özel eğitim 
çalışmaları yapabilir, yaptırabilir. 
 
16- Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü ticaret, ithalat, ihracat, imalat, nakliyat, inşaat, komisyon ve taahhüt 
işleri yapmak ve yaptırmak. Sınai, ticari tesisler kurmak veya kurdurmak, yurtiçi veya yurtdışından mümessillik, 
acentelik, bayilik, temsilcilik ve distribütörlük almak veya vermek; patent, marka, ihtira beratı, know-how. lisans, 
royal ite, ruhsal gibi her türlü ticari ve sınai haklan her şekilde iktisap etmek kendi adına tescil veya terkin ettirmek, 
devretmek veya satmak. 
 
17- SPKn Md. 21/1 hükmünün saklı tutulması koşuluyla yurtiçi veya yurtdışında şirket kurmak veya kurulmuş bir 
şirkete iştirak etmek, şube açmak, her nevi şirket ve ortaklık tesis etmek, şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerde 
bulunabilmek için gerekli ve ona yardımcı, onu kolaylaştırıcı özel hukuk, kamu hukuku ve tüzel kişiler tarafından 
çıkarılan hisse senetlerini tahvil ve itfa senedi gibi aracılık yapmamak koşulu ile iktisap edebilir,  
 
 
18- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü' mali, ticari, sınai, idari, tasarruf ve faaliyetlerde "bulunmak, 
gerek yabancı sermaye teşvik yasası ve gerekse sonradan çıkarılacak kanını, kararname, yönetmelik hükümleri ile 
sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca özel hal bildirimi yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla gerçek ve tüzel üçüncü kişilere 
müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla kefil olabilir, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan yerli ve yabancı 
gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek. 
 
 
19- İlgili mevzuatlar çerçevesinde kamu / özel kurum ve kuruluşlarınca tanınan her türlü ayni ve nakdi haklara 
başvurmak, bununla ilgili çalışmaları yapmak veya yaptırmak. 
 
20- Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka,  ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek 
istendiğinde, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile dilediği işleri yapabilecektir.  
 
21- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum 
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi 
bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit 
kurulmuş vakıflara katılabilir, ayni ve nakdi bağışta bulunabilir. 
   
Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konularında değişiklik yapabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye 
Piyasası Kurulu’ndan iznin alınması şarttır. 
 
 
 
 
YÖNETİM  KURULU, SÜRESİ ve ÜCRETİ 
Madde 10: 
            
Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde 
seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için 
seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu 
üyelerini her zaman değiştirebilir. 
 
Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk 
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili 
diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. 
 



Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim 
kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan 
faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşacaktır.  
 
İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine 
sahip bağımsız üyeler bulunur. 
Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve 
diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. 
 
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş 
ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek 
nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler 
hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.  
 
Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili 
seçer.  
 
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının miktarı, ödeme şekil ve zamanı genel kurul kararıyla belirlenir. 
 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf 
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 
 
Sermaye Piyasası Kanununun 31. maddesi çerçevesinde Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma aracı ihraç 
edebilir. 
 
DENETÇİLER VE DENETİM 
Madde 12:  

         
Şirketin denetçileri Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca seçilir. 
 
Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. 
 
GENEL KURUL 
Madde 13 : 
 
A- Davet Şekli : Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel 
Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Toplantıya davet TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde yapılır. 
 
B- Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay 
içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve 
zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve bu ana sözleşme uyarınca 
toplanır ve karar verir. 
 
C- Oy Verme: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınacak kararlarda  A grubu pay sahiplerinin 1 (bir) 
pay için 15 (onbeş) oyu, B grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 1 (bir) oyu vardır.  

Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete 
haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket 
tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. 

 
Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri 

birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde 
yukarıdaki hüküm uygulanır.  

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin 
temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.  
 
D- Müzakerenin Yapılması Ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları 
hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın hükümleri uygulanır. 
 
E- Toplantı Yeri : Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin 
elverişli bir yerinde toplanır. 
 



F- Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve 
Merkezi Kayıt Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla 
temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip 
olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlar 
Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uygun olmak zorundadır. 
 
TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI 
 
Madde 14- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
temsilcisinin bulunması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 
işlem yapılır. 
 
 
 
 
İLAN 
Madde 15: 

 
 Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en 
fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk 
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate 
alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile 
ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 
kamuya açıklanır. 
  
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri ile 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
 Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme 
yükümlülükleri saklıdır. Şirketle ilgili ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan kamunun 
aydınlatılmasına ilişkin hükümlere uyulur. 
KARIN TESPİTİ VE DAĞ1TIMI  
Madde 17: 
 
A.Temettü 
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan 
meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan 
gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının 
düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. 
 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 
a. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi hükümlerine göre % 5 nispetinde yasal yedek akçe ayrılır. 
 
Birinci Temettü: 
b. Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul 
tarafından belirlenen oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.  
 
c. Yasal yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kısımdan yönetim kurulu 
üyelerine, memur ve müstahdemlere yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda genel kurul kararı ile kalan 
kısmın %10’una kadar belirlenecek nisbette kar payı ödenebilir.  
 
İkinci Temettü: 
d. Kalan kar, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü pay olarak dağıtılabileceği 
gibi, dağıtılmayarak  kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. 
 
 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 
e. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş 
sermayenin %5 ‘i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 
519. maddesinin 2. fıkrası (c). bendi uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 
 
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için 
belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, 



ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa 
senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş 
olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. 
 
Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne 
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 
 
Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği yönetim 
kurulunun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul 
tarafından tespit olunur. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri 
alınamaz.  
 
B. Temettü Avansı 
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 Maddesi ile 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü 
avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin 
verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü 
avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez. 
 
 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 
Madde 21: 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu 
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı 
sayılır. Uygulaması zorunluluk arz etmeyen ilkelere uyulmaması halinde bu durum gerekçesiyle birlikte kamuya 
açıklanır. 
 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her 
türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin 
işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 
 
TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 
belirlenmiş ya da belirlenecek olan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken 
Saptanması Komitesi gibi komitelerle ilgili olarak mevzuata uygun olacak iş ve işlemler gerçekleştirilir. 
 
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 
 
 
 
 
 

EK-3 
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. 
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi 
Ticaret A.Ş.genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme 
hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım 
Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. 
  
Dayanak 
  



MADDE 2- (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. 
  
Tanımlar 

MADDE 3- (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, 

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 

d) 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 

Uyulacak hükümler 

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin 
hükümlerine uygun olarak yapılır. 
  
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar 
  
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar 
listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, 
Şirket çalışanları, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya 
görevlendirilecek kişiler 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, toplantının sesli ve görüntü yapılması durumunda gerekli ekipmanın 
kurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.  



  
Toplantının açılması  
  
MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda 
(Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu 
başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 
inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine 
açılır.  
  
Toplantı başkanlığının oluşturulması 
  
MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin 
yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak 
pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı 
seçilir.  
  
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama 
memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanılması durumunda bu 
konudaki 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 sözleşmeye ve bu İç 
Yönerge hükümlerine uygun hareket eder. 
  
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri 
  
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine 
getirir: 
  
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse 
toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. 
  
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü 
olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp 
çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 
iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay 
senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı 
günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip 
bildirilmediğini 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 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan 
görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 
  
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay 
sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde 
yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını 
incelemek. 
  
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 Bakanlığının 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 denetime tabi şirketlerde 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. 
  
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 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula 
açıklamak. 
  
k) 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. 
  
l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde 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. 
  
m) 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. 
  
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde 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. 
  
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler 
  
MADDE 9 – (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. 
  
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi 
  
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 
  
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
  
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve 
finansal tabloların görüşülmesi. 
  
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. 
  
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi. 
  
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının 
belirlenmesi. 
  
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. 

g) Gerekli görülen diğer konular. 

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

(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 438 inci 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. 
  
ç) 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. 
  
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy 
birliği 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. 
  
Toplantıda söz alma 
  



MADDE 11 – (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.  
  
(4) Kanunun 1527 nci 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. 
  
Oylama ve oy kullanma usulü 
  
MADDE 12 – (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 veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı 
kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, 
başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El 
kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu 
vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. 
  
(3) Kanunun 1527 nci 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. 
  
Toplantı tutanağının düzenlenmesi 
  
MADDE 13 – (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. 
  
Toplantı sonunda yapılacak işlemler 
  
MADDE 14- (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, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en 
geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur. 
  
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı 
tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. 
  
Toplantıya elektronik ortamda katılma 
  
MADDE 15- (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 

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler 
  
MADDE 16 – (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.   
  
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar 
  
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması 
halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. 
  
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler 
  
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret 
A.Ş.genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. 
İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.  
  
İç Yönergenin yürürlüğü  
  
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret 
A.Ş.nin 21 Haziran 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 

 EK-4  

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 KURUMSAL  YÖNETİM   İLKELERİNE UYUM  RAPORU 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması, 
Şirketimiz açısından belirleyici ve artan bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmaları 
Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak 
konularda iyileştirme ve düzenlemeler yapmayı benimseyerek sürdürmektedir. Söz konusu 
ilkelerin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde düzenlenen Uyum Raporu 
aşağıda ve şirketimizin internet sitesinde (www.avod.com.tr )  yer almaktadır 
 
 
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 
 
1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımı: 
 
Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu’na raporlama 
yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki ilişkileri yürütmek üzere “Yatırımcı 
İlişkileri" birimi oluşturulmuştur. 
 
 Birimin başlıca görevleri; 
 
a. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, 
b. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak 
üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, 
c. Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi 
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, 
d. Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, 
e. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine 
iletilmesini sağlamak, 
f. Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü 
hususu gözetmek ve izlemek. 



 
İletişim bilgileri; 
Birim Sorumlusu :  Ganimet Sevgili 
Telefon : 0232 83547 94 
E-mail : ganimet@avod.com.tr 
Adres : Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İZMİR Asfaltı No:36 Türkelli Menemen 
İZMİR 
 
2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı: 
Pay sahiplerinin bilgi talepleri ilkeler çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak 
kaydıyla en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta olup önerileri de şirket üst 
düzey yönetimine iletilmektedir. 
Esas sözleşmemizde pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir 
madde bulunmamaktadır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar 
özel denetçi talebi gelmemiştir. 
 
Genel Kurula Katılım Hakkı: 
Pay sahipleri yılda en az bir defa olağan genel kurul halinde, şirket işlerinin gerektirdiği 
durumlarda olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki 
esaslar uygulanır: 
Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 no’lu 
hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Olağan genel kurul 
toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, 
olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır. 
Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanununun372–
378 ve 388. no’lu maddesinde yazılı hükümler ve sermaye piyasası kanunu hükümleri uygulanır. 
Amacına yönelik olarak hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin, elektronik ortamda pay 
sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve 
diğer raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri 
ve şirket faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin, şirketin merkez ve 
şubeleri ile elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde 
incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir. 
 
Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem 
maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan 
tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur. Grup şirketleri ve diğer ortaklarla 
gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir. Periyodik mali tablo ve 
dipnotlarının, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve şirket 
faaliyet raporunun, tüm faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi içermesine 
özen gösterilir. 
 
4. Oy Hakkı: 
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her 
hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne 
dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip 
edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı 
sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, 
kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. 
Şirket hissedarları olan vekiller, kendi oylarından başka temsil 
ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâleten temsilde Sermaye 
Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin 
düzenlemelerine uyulur. 
 
5.Azınlık Hakları: 



Ortaklarımız arasında şirketimiz ile hakimiyet ilişkisi olan, ve karşılıklı iştirak ilişkisi içinde 
bulunan şirketler bulunmamaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi’nde azınlık paylarının yönetimde 
temsiline ilişkin bir hüküm bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir 
düzenlemeye de yer verilmemiştir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama 
hususu ve hakim ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul 
nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır 
 
6. Kar Payı Hakkı: 
Şirketimizin kar dağıtım politikası; 
Şirketin bir bilanço devresi içindeki faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin toplamından;ödenen, 
tahakkuk ettirilen her türlü masraflar, giderler, amortismanlar, vergi ve benzeri mali 
yükümlülükler ve ayrılması gereken karşılıklar ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra 
kalan kısım safi(net) kârı oluşturur. Safi kârın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve sair mali kanunların hükümlerine uyulur. 
 
Bu şekilde tespit olunan safi kârdan; 
f) Ödenmiş sermayenin 1/5’ini buluncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır. 
g) Geri kalan kısmından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun tespit ettiği miktar ve oranda 
birinci temettü ayrılır ve dağıtılır. 
h) Yüzde beş (%5) kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan sonra, kalan kısmın 
yüzde 10’u (%10) (A) grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere 
ayrılır. 
i) Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15’i 
Yönetim Kurulu’nun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin Yönetim Kurulu 
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir. 
j) Arta kalan kısım, şirket Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile 
kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut 
gelecek yıllara devredilebilir. 
Türk Ticaret Kanunu 466’ıncı maddesinin 2.ci fıkrasının 3 no’lu bendi hükmü saklıdır. Yasa 
hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 
birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve 
birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, 
intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş 
vakıflara ve benzer nitelikli kişi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına kâra verilemez. 
Senelik kârın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve 
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurulca tespit 
edilir. 
 
7. Payların Devri: 
Şirket Ana Sözleşmesi’nde pay devrini zorlaştırıcı düzenleme bulunmamaktadır 
 
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 
8. Şirket Bilgilendirme Politikası: 
Şirketimiz, çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını 
etkileyebilecek önemli olay ve gelişmeleri, öğrendikleri anda eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, 
tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla kamuya 
duyurur. Duyurularda, şirketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla şirket, pay sahipleri ve 
menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar oluşturabilecek bilgilere yer verilemeyeceği gibi, 
şirkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bilgiler, en 
kısa sürede şirket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum açıklamalarına konu bilgilerin, 
kamuya açıklanana kadar gizli kalması, içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler ve 
şirket arasında imzalanan protokol ile sağlanır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına 
(UFRS), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uygun olarak hazırlan, 
ayrıca 6 ve 12 aylık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilen Finansal raporlar ile ekli 
dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda 



Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanır. Eş zamanlı olarak şirket web sitesinde de 
(www.avod.com.tr )  yayımlanır. 
 
Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası düzenlemelerinin 
takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve 
yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla 
beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının 
sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması bilgilendirme politikamızın temelleri 
arasında yer alır. 
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı İlişkileri Birimi, 
gerektiğinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme kanallarına 
bildirimde bulunabilir, pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve menfaat sahipleriyle toplantılar 
düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eşitlik ilkesine bağlı kalınır. Toplantılarda açıklanan 
sunum ve raporlar şirket internet sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri 
talepler ise şirket tarafından bilgilendirme politikasına uygun olarak değerlendirilir ve 
yanıtlanır. 
Şirketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler 
Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. Şirketimizin 
duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dışında kalan bilgiler içeren 
ve şirketin çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım 
kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doğru ve yeterli 
olup, olmadığına ilişkin özel durum açıklaması yapılır. Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak 
kaydıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve eşitlik 
ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları 
internet sitemizin sıkça sorulan sorular bölümünde de yayımlanır. Bilgilendirme politikasının 
uygulanması ve geliştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz yetkilidir. 
 
9. Özel Durum Açıklamaları: 
Özel durumlara ilişkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse www.kap.gov.tr  programı 
üzerinden IMKB ve SPK’ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, 
kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde, zamanında kamuya duyurulur. 
10. İnternet Sitesi ve İçeriği: 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilere, şirketin  kurumsal 
internet sitesi (www.avod.com.tr )  adresinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli 
güncellenmektedir. 
 
11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması: 
Şirket sermayesinin son durum itibariyle % 32,90’ına Nazım Torbaoğlu, % 28,13’üne Burak 
Kızak , % 9,68’ine Sunturk Investors LLC, % 0,51’ine Barış Kızak , % 0,51 Ebru Torbaoğlu , % 
28,27’ine ise diğer yatırımcılar sahiptir. Bu konuya ilişkin bilgiler, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda yayınlanmakta ve sürekli güncellenmektedir. 
 
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması: 
Şirketin faaliyet alanı ile ilgili rakiplerince bilinmemesi, üçüncü kişilere ve kamuya 
açıklanmaması gereken şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi 
bulunan; iç kuruluş yapısı, organizasyonu, malî, iktisadî, nakit durumu, araştırma ve geliştirme 
çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma 
politikaları, pazar payları, toptancı ve müşteri ağları, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve 
verilerin ticari sır niteliği taşıması, şirketin ancak üst yönetiminin haiz olabileceği bilgiler ve 
stratejik kararlar olacağı düşünüldüğünde, yasal bir zorunluluk olmadığı için söz konusu isimler 
açıklanmamaktadır. İçsel bilgilere erişimi olanlar ile ilgili bilgiler, 8 yıl süre ile muhafaza 
edilmek ve talep edilmesi halinde Kurul ve Borsa’ya göndermek üzere hazırlanan dosyada 
tutulmaktadır. 
 



Yönetim Kurulu Başkanı Nazım TORBAOĞLU 
Yönetim Kurulu Başkan Yard./Genel Müdür Burak KIZAK 
Yönetim Kurulu Üyesi/Fabrika Müdürü Barış KIZAK 
Şirket Ortağı Ebru TORBAOĞLU 
Burak Kızak’ın Eşi Derya Fatma KIZAK 
Barış Kızak’ın Eşi Sibel Denli KIZAK 
Muhasebe Müdürü Ganimet SEVGİLİ 
Üretim Müdürü Yelin MORAL 
Kalite Güvence Sorumlusu Tolga ALPARSLAN 
İhracat Sorumlusu Feray ÖZKORDAĞ 
Muhasebe, Personel Sorumlusu Özlem TUNA 
Finansman Sorumlusu Ceren KOZAKÇI 
Muhasebe Elamanı Rasime Esra ÖZŞEN 
 
 
 
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: 
Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle şirket ile doğrudan 
ilişki içindeki üçüncü şahıslar eşit işlem ve iletişime tabidirler. Bütün menfaat sahipleri, 
kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, 
bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler 
şirketimizce yapılmakta ve yürütülmektedir. 
 
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı: 
Şirket Ana Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda düzenleme 
yapılmamasına rağmen, şirket yönetimince menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri daima dikkate 
alınmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EK-5  

 VEKALETNAME ÖRNEĞİ 
  A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ 
Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR 
  
 
 
Hissedarı bulunduğum A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ.’nin 
21.06.2013  Cuma günü saat 13:30’da Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 
Türkelli-Menemen/ İZMİR adresinde yapılacak 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda 
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri 
imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………………… vekil tayin ediyorum. 
 

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 konularda 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 İmtiyazı Olup Olmadığı : 
 e. Hamiline - Nama Yazılı Olduğu  :  
 
 ORTAĞIN ADI SOYADI ( UNVANI )  
 İMZASI     : 
 ADRESİ     :  
 
NOT :  

1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir 
(A) Bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir 

2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını 
notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini/imza beyannamesini kendi 
imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. 

 
 
 
 

 


