DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

1.

KURULUŞ

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 04/02/2021 tarih ve 9412 sayılı izni ile
yatırım bankacılığı yapmak amacıyla bir anonim şirket (bundan sonra “Banka” olarak
anılacaktır) kurulmuştur.

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında
bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.
Sıra No
Kurucu
Adres
DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD. NO:175
1
ŞİRKETİ
İSTANBUL
2

KERİM TOSUN

İSTANBUL / EYÜPSULTAN

3
4
5

ÖZGÜR AKAYOĞLU
AZİZE BİNNUR TOSUN
ALTUNÇ KUMOVA

İSTANBUL / ATAŞEHİR
İSTANBUL / BEYKOZ
İSTANBUL / ÜSKÜDAR

2.

ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ dir. Şirketin işletme
adı DESTEKBANK dir.
3.

AMAÇ VE KONU

Banka, aşağıda belirtilen hususlar dahil ve ancak bu hususlarla sınırlı olmamak üzere her türlü
yatırım bankacılığı işlemini icra etmek ve mevzuatın yatırım bankaları tarafından yapılmasına
imkan verdiği bütün konularla iştigal etmek üzere kurulmuştur.
Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ve diğer yetkili mercilerin izinleri
doğrultusunda ve Bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde;
a)her türlü finansal, ticari ve sınai projeyi finanse edebilir;
b)yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik kuruluşlardan nakdi ve gayri nakdi kredi alabilir, yurtiçinde
ve yurtdışında yerleşik kişi ve kuruluşlara nakdi ve gayri nakdi kredi verebilir, yerli ve/veya
yabancı banka ve/veya kredi kuruluşları ile birlikte kredi sendikasyonlarına liderlik edebilir
ve/veya bu sendikasyonlara iştirak edebilir;

c)her türlü faktoring ve forfaiting işlemlerini yapabilir ve bu işlemlerle ilgili finansman
faaliyetlerinde bulunabilir;
d)her türlü finansal kiralama işlemini yapabilir, finansal kiralama ve mal varlıklarına dayalı
finansman konularında müşteriler adına düzenleyici ve aracı olarak faaliyet gösterebilir;
e)mal ve vesaik mukabili ve diğer her türlü akreditif açma işlemlerini gerçekleştirebilir; teminat
mektubu, kefalet ve diğer her türlü mali garantileri alabilir ve verebilir;
f)yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları kurabilir; yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları da dahil
olmak üzere her türlü kişi ve kuruluşa portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti
verebilir;
e)her türlü kişi ve kuruluşa birleşme, devralma, satın alma, sermaye yapısı optimizasyonu, borç
yeniden yapılandırılması ve benzeri alanlarda danışmanlık hizmetleri verebilir;
f) ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve
dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı
içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımını, satımını ve aracılık işlemlerini
gerçekleştirebilir;
g)kıymetli madenlerin alım satımı veya bunların emanete alınması işlemlerini yürütebilir;
ğ)sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı işlemlerini, geri alım veya tekrar satım taahhüdü
işlemlerini ve sermaye piyasası araçlarının ihracına ve halka arzına aracılık işlemlerini
gerçekleştirebilir;
h)nakdi ve kaydi ödeme ve fon transferi hizmetleri ile muhabir bankacılık ve çek hesaplarının
kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri hizmetlerini sunabilir;
ı)kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarını ihraç edebilir ve
bunlarla ilgili faaliyetleri yürütebilir; i)sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık
hizmetleri sunabilir.
Banka, amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkulü alabilir, satabilir, kiralar,
kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir ve
ipotekleri fek edebilir. Banka, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul
mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir ve her türlü gayrimenkulle ilgili olarak
tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele
ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Banka, amacını gerçekleştirebilmek için Türk Medeni Kanunu’nun 48’inci maddesi
çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir. Bu husustaki kanuni
istisnalar saklıdır.
4.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesi'dir.
Adresi ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. FERKO SIGNATURE BLOK NO: 175
İÇ KAPI NO: 165 ŞİŞLİ / İSTANBUL 'dir.
Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan
edilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı’na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ve
ilgili diğer kuruluşlara bildirilir. Banka’nın tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligatlar
Banka’ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olunmasına rağmen, yeni
adresini usulüne uygun olarak ve süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih
sebebi sayılır.
Banka, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca
yurtiçinde ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.
5.

SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek
suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.
6.

SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 300000000 paya ayrılmış toplam
300000000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 299999996 adet paya karşılık gelen 299999996,00 Türk
Lirası DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,00 Türk Lirası KERİM
TOSUN tarafından nakdi,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde1 adet paya karşılık gelen 1,00 TürkLirası ÖZGÜR
AKAYOĞLU tarafından nakdi,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde1 adet paya karşılık gelen 1,00 TürkLirası
BİNNUR TOSUN tarafından nakdi,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde1 adet paya karşılık gelen 1,00 Türk
ALTUNÇ KUMOVA tarafından nakdi,

AZİZE
Lirası

olarak taahhüt edilmiştir.
taahhüt olunan sermayenin tamamı şirketin tescilinden önce nakden ödenecektir.
Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla
hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline
yazılı hisse senedi çıkarılamaz.
7.

HİSSE DEVRİ

Hisselerin devri Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanun ve
düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir. Hisseleri devralacak kişilerin Bankacılık Kanunu
ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşıması zorunludur. Hisselerin devir ve ferağının Banka ve
üçüncü kişiler açısından hüküm ifade etmesi, devrin, gereken hallerde Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından onaylanmasını müteakip, Banka Yönetim Kurulu’nca uygun
görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır. Banka
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 493. maddesi uyarınca tasdik ve kayıttan imtina
edebilir.
8.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde
seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi
3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 374******28 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet
eden, ÖZGÜR AKAYOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 310******86 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet
eden, ALTUNÇ KUMOVA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 152******10 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet
eden, HÜSEYİN GÜRER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 122******44 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet
eden, TUNA AKYÜREK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 327******72 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet
eden, HAKAN COŞKUN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
9.

YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu üyeleri Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı nitelikleri

haiz kişiler arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin, seçilmeleri veya atanmalarından
sonra, ancak görevlerine başlamadan önce yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmeleri
zorunludur. Yönetim kurulu üyelerinin Bankacılık Mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca mal
beyanında bulunmaları gereklidir.
Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında kendi arasından bir başkan ve başkanın
bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yürütecek bir başkan vekili seçer. Banka Genel
Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından yürütülemez.
Yönetim Kurulu toplantısı, Yönetim Kurulu başkan veya başkan vekilinin daveti üzerine
gerekli görülen zamanda ve fakat ayda en az bir defa olmak üzere Banka merkezinde yapılır.
Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber vermek suretiyle toplantı başka bir yerde de
yapılabilir.
Yönetim Kurulu 3 (üç) üyenin katılımı toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile
karar alınır. Yönetim Kurulu kararları, üyelerden herhangi birisi müzakere talebinde
bulunmadıkça, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu kararın Yönetim
Kurulu üyeleri arasında dolaştırılması ve imzalanması suretiyle de alınabilir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, bu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat
hükümleri ile Banka Genel Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri
yerine getirir.
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilir.
10.

GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın aradığı nitelikleri haiz bir Genel
Müdür ile yeter sayıda Genel Müdür Yardımcısı atar. Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcılarının görev süreleri Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlı değildir. Genel
Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları’nın görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu,
Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
11.

KREDİ KOMİTESİ

Kredi açma yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini, Bankacılık Kanunu
ve ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, Kredi Komitesine veya Genel
Müdürlüğe devredebilir. Kredi Komitesinin oluşumu, çalışma ve karar alma esasları ile Kredi
Komitesi kararlarının uygulanmasında ve Kredi Komitesi faaliyetlerinin denetlenmesinde
Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulur.

12.

DENETİM KOMİTESİ

Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu uyarınca bir Denetim Komitesi oluşturur. Denetim
Komitesi’nin oluşumu, çalışma esasları ile görev, yetki ve sorumlulukları Bankacılık Kanunu
ve ilgili mevzuat ile Banka’nın iç düzenlemelerine tabidir.
13.

DİĞER KOMİTELER

Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü komitelerin yanı sıra
yönetimde etkinliği artırmak amacıyla başka komiteler kurabilir ve bu komitelerin çalışma usul
ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyebilir.
14.

İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usullere göre görev
ifa etmek üzere İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi sistemlerini oluşturur.
15.

TEFTİŞ KURULU

Banka’nın işlemlerinin Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu Esas Sözleşme
hükümlerine uygunluğunu denetlemek üzere bir başkan ve yeter sayıda müfettişten oluşan bir
teftiş kurulu oluşturulur.
16.

DENETÇİ

Denetçi, Banka Genel Kurulu tarafından seçilir. Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ve
seçimi ile ilgili usul ve esaslar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 397-406 hükümleri tatbik
edilir.
17.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına
konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim
kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere
devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya
birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin
yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle
kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine

pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan
alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.
Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile
bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu
şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu
durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir
yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret
siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan
dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.
Banka’nın yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Banka tarafından
verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bu belge ve
sözleşmelerin, Yönetim Kurulu’nca derece, yer ve temsil ve ilzam yetkileri kararlaştırılarak
Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen şahısların Banka
unvanı veya kaşesi altında atılmış imzalarını taşıması zorunludur.
İdare ve temsil işleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla, Banka Yönetim
Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyeti Yönetim Kurulu’nca
kararlaştırılır. Bundan başka Yönetim Kurulu, yönetim ve temsil işlerini, ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olmak şartıyla ve düzenleyeceği bir iç yönergeye göre kısmen veya
tamamen Murahhaslara, Genel Müdür’e ve Genel Müdür Yardımcılarına, Müdürlere ve/veya
Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecek diğer yetkililere devredebilir.
18.

TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:
12.7.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 310******86 Kimlik No'lu , İSTANBUL /
ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALTUNÇ KUMOVA (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile
Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (ÖZGÜR AKAYOĞLU) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.
12.7.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 374******28 Kimlik No'lu , İSTANBUL /
ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ÖZGÜR AKAYOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile
Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (ALTUNÇ KUMOVA) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

19.

GENEL KURUL

Banka’nın Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır.
Olağan Genel Kurul Banka’nın hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az
bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesinde yazılı hususlar ile
gerekli görülen diğer konular hakkında karar alınır.
Olağanüstü Genel Kurul ise Banka’nın işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır ve
gündeminde bulunan konuları karara bağlar.
Genel Kurul toplantılarına davet, Türk Ticaret Kanunu’nun 410, 411 ve 414. madde
hükümlerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az iki hafta
önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi hükümlerine göre yapılacak Genel Kurul
toplantılarında davet merasimine uyma yükümlülüğü ortadan kalkar.
Genel Kurul, Banka’nın merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli
bir yerinde yapılır.
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde yerine
vekili, onun da bulunmaması halinde Genel Kurulca seçilen bir ortak başkanlık eder.
Genel Kurulca ayrıca bir katip ve bir oy tasnif memuru oy çoğunluğu ile seçilir.
Genel kurul toplantılarında, pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri
toplamının, banka sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanması suretiyle hesaplanır.
Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan
bir temsilci de yollayabilir.
Genel Kurul toplantılarındaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
20.

İLAN

Banka’ya ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz
kalmak şartı ile Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile asgari onbeş
gün önce yapılır. Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar için bu Esas Sözleşme’nin
19. maddesi hükmü uygulanır. Türk Ticaret Kanunu’nun ilanların şekli, yeri ve müddetleriyle
ilgili emredici hükümleri saklıdır.
Mali tabloların ilanında Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulur.
21.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
ile T.C. Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır. Söz konusu değişiklikler, Banka Genel Kurul’u
tarafından usulüne uygun olarak tasdik edilerek Ticaret Sicili’ne tescil edildikten sonra geçerli
olur.
22.

HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat
birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık
ayının otuz birinci günü sona erer.
23.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Banka’nın, bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar,
amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, Banka’da çalışanlara ödenen maaş, ücret ve
ikramiye vesaire gibi her türlü giderler, Banka işlerinin yönetim ve yürütülmesi için gerekli
olan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve karşılıklar çıktıktan
sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan miktar
Banka’nın safi karını gösterir.
Yukarıdaki şekilde tespit olunan safi karın:
a)%5’i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır,
b)Bakiye kardan ödenmiş sermayenin %5’i oranında birinci kar payı tefrik olunur,
c)Türk Ticaret Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede
pay sahipleri için belirlenen oranda birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.
d)Bakiye karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya
kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul
yetkilidir.
e)Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.
Genel Kurulca dağıtım kararı verilen kar paylarının hangi tarihte ödeneceği ve dağıtım ile ilgili
hususlar Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır.
24.

YEDEK AKÇE

Her yıl, safi karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel
kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur.
Ancak genel kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden
aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan
kısım tamamlanır.
Genel kanuni yedek akçe toplamı esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların
kapatılması ve işletmeyi idameye gerekli tedbirlerin uygulanması için harcanır.
Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan
ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.
25.

KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

