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KARSU TEKSTİL
Sanayii ve Ticaret A.Ş.
01.01.2018 – 30.06.2018
Ara Dönemine ait

Yönetim Kurulu

FAALİYET RAPORU
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A.

GENEL BİLGİLER

1. Raporun dönemi

: 01.01.2018 – 30.06.2018

2. Şirketin unvanı

: Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Ticaret sicil No

: İncesu-556

Merkez Telefon
Fax

: 0352 697 40 01 Pbx
: 0352 697 40 26 – 27

İstanbul Satış Büro Tel.
Fax

: 0212 288 33 89
: 0212 267 24 44

İnternet sitesi adresi

: www.karsu.com.tr

3.Organizasyon
: Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 17 Mart 1973’de
kurulmuş olup, şirket merkezinin bulunduğu Kayseri Ankara Karayolu 23.Km. Süksün-İncesuKAYSERİ adresi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Numarataj Amirliği tarafından “Süksün Zafer
Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu-KAYSERİ” olarak değiştirilmiş olup, ilgili değişiklik Kayseri
Ticaret Sicil Müdürlüğünce 09.07.2014 tarihinde Re’sen tescil edilerek ilan edilmiştir. Ayrıca şirket
Kayseri Serbest Bölgesinde "Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. - Kayseri Serbest Bölge Şubesi" unvanlı
şube kurmuştur. Ancak henüz faaliyete geçmemiştir.
Türkiye'nin çeşitli yörelerinden mübayaa veya yurt dışından ithal edilen pamuk, suni ve sentetik elyafın
işlenerek ;
 Pamuk ipliği ve pamuk sentetik veya suni elyaf karışımı iplik,
 İplik boyama,
 Ham ve mamul örgü kumaş, boyalı kumaş üretimi ve pazarlaması ile elektrik enerjisi
üretimi şirketin başlıca faaliyetlerini teşkil etmektedir.
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- Sermaye

: 35.100.498,42 TL

- Kayıtlı Sermaye Tavanı

: 106.000.000,00 TL

Şirket’in hisseleri 1994 yılında halka arz edilmiş olup, 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle halka açıklık
oranı yaklaşık % 30’dur. Şirket’in % 5 nispetinden fazla pay oranına sahip ortakları ile ortaklık yapısı
aşağıdaki gibidir. İmtiyazlı pay yoktur.
- Ortaklık Yapısı :
30 Haziran 2018
Pay Oranı %

Adı Soyadı

31 Aralık 2017
Pay Oranı %

Metin MOLU

10,67

10,67

Fitnat Gamze İÇÖZ

17,48

17,48

Yıldız MOLU

10,50

10,50

Meral MOLU

8,72

8,72

Arif MOLU

5,28

5,28

Sıla Azra SEYOK

5,16

5,16

Oluş MOLU

5,16

5,16

Pınar MOLU

5,16

5,16

31,87

31,87

100,00

100,00

Diğer (Halka açık kısım dahil)
Toplam
4. Yönetim Organı:
YÖNETİM KURULU
Adı ve Soyadı

Görevi

Metin MOLU

Başkan

Arif MOLU

Başkan Vekili

Nevzat SEYOK

Üye-Genel Müdür

Sıla Azra SEYOK

Üye-Genel Md.Yrd.

Fitnat Gamze İÇÖZ

Üye

Türkay AYDIN

Üye

Mustafa Saruhan HATİPOĞLU

Üye-Bağımsız

Selçuk ÖMERBAŞ

Üye-Bağımsız

Hüseyin Sami ÇELİK

Üye-Bağımsız

09.06.2017 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları :
Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket esas sözleşmemizin
11.maddesinde belirtildiği üzere, amaç ve faaliyet konularıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya
yetkilidir.
Sayfa 3

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
Adı ve Soyadı

Görevi

Mustafa Saruhan HATİPOĞLU

Başkan

Selçuk ÖMERBAŞ

Üye

09.06.2017 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile seçilmişlerdir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Adı ve Soyadı

Görevi

Selçuk ÖMERBAŞ

Başkan

Arif MOLU

Üye

Sıla Azra SEYOK

Üye

Türkay AYDIN

Üye

09.06.2017 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile seçilmişlerdir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Adı ve Soyadı

Görevi

Hüseyin Sami ÇELİK

Başkan

Arif MOLU

Üye

Sıla Azra SEYOK

Üye

Hakan GERGİN

Üye

09.06.2017 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile seçilmişlerdir.
Kurumsal Yönetim Komitesi; Ücret Komitesi’nin ve Aday
Gösterme Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir.

- Üst Düzey Yönetici
: Şirketin üst düzey yönetim kadrosu, Yönetim Kurulu üyelerinden
oluşmakta, Yönetim Kurulu üyesi Nevzat SEYOK aynı zamanda Genel Müdür olarak da görev
yapmaktadır.
- Personel ve İşçi Sayısı

: 30.06.2018 itibariyle çalışan sayısı 434 kişi’dir.

- Toplu Sözleşme Uygulamaları : Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF)
ile Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜTSİS) arasında XXIV. Dönem grup toplu iş
sözleşmesi 01.04.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 03.06.2016 tarihinde imzalanmış olup,
36 ay süreli (31.03.2019) olarak yürürlüğe girmiştir.
- Kıdem Tazminatı Karşılığı olarak dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık tutarı: 5.884.501 TL’dir.
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B.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN
MALİ HAKLAR
1- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam ücret (Brüt)
Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücret (Brüt)
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam yıllık Kâr payı

: 305.492,32 TL
: 393.250,31 TL
:
0,00 TL

2- Ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri

: 41.390,32 TL

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri her yıl genel kurul tarafından belirlenmektedir.
Şirketimiz, bu dönem içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey
yöneticisine herhangi bir borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet teminat vs.
vermemiştir.

C.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Araştırma ve Geliştirme :
Dönem içerisinde iplik üretiminde ekru, boya sonrası melanj iplik üretiminin sağlanması ile
ilgili deneme çalışmaları başarı ile sonuçlanmıştır. Ayrıca üretiminde yosun kullanılan ve vücuda bir
çok olumlu etki sağlayan Seacell elyafından iplik üretimi yapılmıştır.
Clima özellikli iplik üretimi ile ilgili çalışmalar devam ettirilmiştir. Pima penye ve Tencel
karışımlı olarak faz değiştirme özelliği bulunan iplikler geliştirilmiştir. Ürünlerin geliştirilmesine
yönelik çalışmalar, son üründeki sonuçlar da takip edilerek yürütülmüştür.
Güç tutuşur özellikli, aramid liflerinden farklı karışım ve özelliklerde yeni iplikler
geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Klasik ürünlerimizin özelliklerinin geliştirilmesiyle
ilgili olarak müşterilerimizle ortak çalışmalar yürütülmektedir.
Cildi besleyici özelliği olan Skincare elyafından iplik üretimleri başarıyla tamamlanmıştır.
Kesit yapısının etkisiyle sıcak tutmanın yanı sıra Infrared teknoloji ile hissedilen sıcaklığı
artıran Thermolite IR (Infrared) özellikli iplik üretimlerinin Core Spun teknolojisinde denemeleri
başarıyla tamamlanmış ve alanında uzman müşterilerle kumaş denemelerine başlanmıştır.
Araştırma ve Geliştirme Hedefleri :
1- Gelecekte ticari değere sahip olabilecek lifler hakkında araştırma yapılması.
2- Ürünlerimizin örme ve dokuma kumaşlardaki uygulamalarıyla ilgili geliştirme çalışmaları
yapılması
3- Yürütülmekte olan projelerin başarıyla tamamlanması.
4- Karsu’nun mevcut altyapısı kullanılarak kullanım alanına özel, katma değerli yeni ipliklerin
geliştirilmesi.
Entegre Sistem (ISO 9001–14001, OHSAS 18001) Belgelendirmesi :
Kurulduğu günden bugüne, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti yanında, çalışanlarının sağlık ve
güvenliklerinin sağlanması ile çevreye olan duyarlılığını sürdüren Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., yıl
içerisinde ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS 18001 (İş
Güvenliği ve Çalışan Sağlığı) Sistem belgeleriyle ilgili entegre sistem denetimlerinden başarıyla
geçmiştir.
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D.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1-Yatırımlar
Bu dönem içerisinde (01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018) yapılan yatırım harcamaları aşağıda
açıklanmıştır.
a.Üretim Yatırımları: Toyota-Kompakt Dönüşüm Parçaları-1 Set için 395.566 TL, Şantuk kontrol
sistemi için 3.571 TL, Fitil makarası 2983 adet için 11.514 TL, Tekerlekli 1 adet iskele için 3.892 TL,
Paketleme Takip Sistemi için 12.316 TL olmak üzere toplamda 426.859 TL harcama yapılmıştır.
b.Yapı ve İnşaat Yatırımları: Yatırım harcaması yapılmamıştır.
c.Diğer: Kamera güvenilk sistemi için 29.930 TL, Netsis versiyon güncelleme ve destekleme için
14.250 TL, Esed Enpoınt Protectıon viris proğramı için 7.024 TL ve diğer muhtelif demirbaşlar için
15.822 TL olmak üzere toplamda 67.026 TL harcama yapılmıştır.
2- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ve yönetim organının bu konudaki
görüşleri:
Şirketin iç denetimi 2 kişilik denetim ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.
3-Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranları :
Şirketin; İştirakleri, Bağlı Menkul Kıymetleri ve katılım oranları aşağıdaki gibidir.
30 Haziran 2018
Katılım Oranı %
İŞTİRAKLER
Molu Dış Ticaret A.Ş. *

40

BAĞLI MENKUL KIYMETLER
Kayser-Kayseri Ser. Bölge Kur. İşl. A.Ş.

0,6

Kayseri Elektrik Üretim A.Ş.
(*)

0,0063

Molu Dış Ticaret AŞ. gayri faal durumdadır.

-İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
İştirakler
Molu Dış Ticaret A.Ş.
Diğer
Molu Enerji Üretim A.Ş.
TOPLAM
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Diğer
Molu Enerji Üretim A.Ş. *
TOPLAM

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

18.500

15.540

0
18.500

129
15.669

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

212.191
212.191

316.185
316.185

(*) Sermayesine 650 TL nominal değerle iştirak ettiğimiz şirketin hisseleri 28.03.2014 tarihinde satılmıştır.
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İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Ortaklar
Ödenecek Temettüler
TOPLAM

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

25.079
25.079

25.305
25.305

30 Haziran 2018 itibariyle ödenecek temettülerdeki bakiye tutar 25.079 TL’nin 10.684 TL’si 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan
kar dağıtımından, 14.395 TL’si ise önceki yıllar kar dağıtımlarından kar payını almayan ortaklara ait temettü alacaklarıdır.
(31 Aralık 2017 itibariyle ödenecek temettülerdeki bakiye tutar 25.305 TL’nin 10.910 TL’si 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan
kar dağıtımından, 14.395 TL’si ise önceki yıllar kar dağıtımlarından kar payını almayan ortaklara ait temettü alacaklarıdır.)

30 Haziran 2018 tarihi itibariyle ilişkili taraflara yapılan satış yoktur. (31 Aralık 2017: Yoktur.)
30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan yapılan alışlar aşağıdaki gibidir :
İlişkili Taraflardan Yapılan Alışlar*

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

Molu Enerji Üretim A.Ş.

1.712.441

2.401.727

TOPLAM

1.712.441

2.401.727

Diğer

(*) KDV hariç tutarlar olup, otoprodüktör şirket olarak kiralanan elektrik santrali kira bedelidir. (31 Aralık 2017: KDV hariç
tutarlar olup, otoprodüktör şirket olarak kiralanan elektrik santrali kira bedelidir.)

4-Şirketin iktisap ettiği kendi payları : Yoktur.
5-Hesap dönemi içerisindeki özel ve kamu denetimleri :
24-26/01/2018 Tarihleri arasında Iso 9001:2008, Iso 14001:2004 ve Ohsas 18001:2007 Belgelendirme
Ara Denetimi, 12/02/2018 Ekoteks Uygunluk Denetimi, 08/03/2018 Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından Birleşik Çevre Denetimiz gerçekleşmiştir.
2017 Yılı için bağımsız denetçi olarak seçilen Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
A.Ş. tarafından 01.03.2018 tarihinde 31.12.2017 dönemi finansal raporlarını denetimi gerçekleştirilmiş
ve olumlu görüş bildirilmiştir.
6-Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek davalar ve
olası sonuçları :
Bir kısım çalışanlar tarafından şirkete açılmış olan alacak davalarının yargı süreci devam etmektedir.
Bu davalarla ilgili gelişmeler veya kesinleşen hükümler KAP’a bildirilmiş olup, gelişmeler oldukça
KAP’a bilgi aktarımı devam edecektir. Şirketin bu tür davaları için ayrılmış ve güncellenmiş dava
karşılıkları tutarı 1.216.999 TL'dir.
7-Mevzuata aykırı uygulamalar sonucu şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli
yaptırımlar : Yoktur
8-Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine
getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya karar yerine getirilmemişse gerekçelerine
ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler :
Şirket önceki yıllarda yapılan yatırımlarla özellikle verimlilik konusunda hedeflerine ulaşmıştır.
Türkiye'de yaşanan olağanüstü koşullara rağmen cirosunu artırmıştır.
9-Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa genel kurula ilişkin bilgiler :
Yapılmamıştır.
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10-Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk proje harcamaları : Bu dönem içerisinde bağış olarak
8.540,00 TL yapılmıştır.
E.

FİNANSAL DURUM

Özet Bilanço :
30.06.2018

31.12.2017

DÖNEN VARLIKLAR

162.758.825

129.052.937

DURAN VARLIKLAR

121.678.205

120.241.674

TOPLAM VARLIKLAR

284.437.030

249.294.611

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

93.312.807

117.668.570

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

145.084.852

82.809.849

46.039,371

48.816.192

284.437.030

249.294.611

30.06.2018

30.06.2017

115.210.279

104.212.031

BRÜT KÂR

22.243.787

19.018.075

FAALİYET KÂRI

27.567.838

32.963.959

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ KÂR/(ZARARI)

(2.232.815)

1.873.380

DÖNEM KÂRI/(ZARARI)

(1.933.346)

1.844.737

ÖZKAYNAKLAR
TOPLAM KAYNAKLAR

Özet Gelir Tablosu :

HASILAT

1-a- Finansal durumla ile ilgili yönetim kurulu analizi ve değerlendirmesi :
Finansal durumla ilgili analiz, sonraki bölümlerde yapılmıştır.
b- Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi :
Şirket alacakların büyük bir bölümünün sigortalanmasını ve de DBS sistemi ile alacak tahsilini başarı
ile devam ettirmektedir. Önceki yıllarda gerçekleşen verimliliği artırma ve modernizasyon
yatırımlarının sonucu alınmaktadır.
c- Belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :
Şirket verimliliğini ve faaliyet karlılığını arttırmaya yönelik olarak yıl içerisinde yapılan operasyonlarda
başarı sağlanmış, alacak kalitesini artırmaya yönelik hedeflerde de önemli ölçüde hedefe ulaşılmış ve de
tekstil sektörü ile birlikte global ekonomideki krizin etkisiyle pazarda büyük bir durgunluk yaşanmasına
rağmen, yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını başarı ile korumuştur.
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2-a- Önceki yıllar ile karşılaştırmalı satışlar :

SATIŞLAR
CİNSİ
İPLİK
KUMAŞ
KUMAŞ

30 Haziran 2018
TON
5.791
49
METRE
20.784

30 Haziran 2017
TON
6.345
48
METRE
30.179

Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre iplik satış miktarında %9'luk bir azalma olmuştur. Net
satışlarda TL bazında % 11'lik artış sağlanmıştır.
Karsu bu dönem içerisinde iç-dış giyim, ev tekstili, çorap, denim gibi farklı segmentlere uygun
ve moda, fonksiyonel, ve teknik tekstiller olmak üzere üç ana grupta toplanabilecek ürünlerinin tanıtım
faaliyetlerine devam etmiştir. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı müşteri ziyaretleri düzenli olarak
yapılmıştır. Ayrıca Premiere Vision –Istanbul, Filo-Milano ve Premiere Vision –Paris fuarlarında Karsu
ürünleri tanıtılmıştır.
Karsu, iç pazarda ihracatçı kumaş ve konfeksiyon üreticileri tarafından aranılan marka olma
özelliğini devam ettirirken, dış pazarda ürün çeşidi ve kalitesi, hızlı ve esnek servisi, ihtiyaca göre
alternatif yaratması ile tercih edilen marka olma özelliğini sürdürmektedir.

ÜRETİM
CİNSİ
İPLİK
KUMAŞ
KUMAŞ

30 Haziran 2018
TON
5.774
64
METRE
21.448

30 Haziran 2017
TON
5.706
52
METRE
40.163

Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre iplik üretim miktarında %1'lık bir artış olmuştur.
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Borç / Öz Kaynak Oranı ve Diğer Rasyolar :
30 Haziran 30 Haziran
2018
2017
Cari Oran [Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler]

1,74

1,89

Likidite Oranı [(Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vd.Yükümlülükler]

1,11

1,35

Toplam Yükümlülükler /Özkaynaklar

5,18

4,95

Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar

0,33

0,29

Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar

0,51

0,55

Özkaynaklar/Toplam Varlıklar

0,16

0,17

Aktif Devir Hızı [Net Satışlar/Toplam Varlıklar]

0,41

0,48

Alacak Devir Hızı [Net Satışlar/K.V. Ticari Alacaklar Ort.]

1,60

1,71

Alacakların Tahsil Süresi (gün) [365/Alacak Devir Hızı]

114

107

Stok Devir Hızı [S.M.M./Ortalama Stok]

1,71

2,57

Stok Devir Hızı (gün) [365/Stok Devir Hızı]

107

71

Satışlar Maliyeti/Net Satışlar

0,81

0,82

Brüt Kar Marjı [Brüt Satış Karı/Net Satışlar]

0,19

0,18

Net Faaliyet Kar Marjı [Esas Faaliyet Karı/Net Satışlar]

0,24

0,32

b. Şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler :
Şirketin faaliyet karlılık ve verimlilik rakamları; beklenen seviyelere yakın gerçekleşmiştir.
c- İleriye dönük beklentiler :
Menfi piyasa koşullarında dahi şirket içerisinde devam eden maliyet düşüşü ve verimlilik artışına
yönelik operasyonlar doğrultusunda ve döviz kurlarında aşırı artışlar olmadığı takdirde yeni dönemde
şirketin karlılığının artacağı, piyasa koşullarının daha da iyileşmesi durumunda ise bu artışın çok daha
güçlü olacağı beklenmektedir.
3-a- Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin
tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri :
Sermaye Kaybının Tespiti

SPK 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı gereği TTK’nın 376’ncı maddesinin birinci ve
ikinci fıkrasının uygulaması ile ilgili olarak;

Sermaye
Yasal Yedekler
Sermaye
Toplam Özkaynaklar (-)
Sermayesiz Özkaynaklar
Sermayesiz Özkaynak/Sermaye Oranı

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

38.431.875
2.283.023
40.714.898
(46.039.371)
(5.324.473)
(0,13)

38.431.875
2.283.023
40.714.898
(48.816.192)
(8.101.294)
(0,20)

Şirket sermayesinin %100'ünü korumaktadır. (31 Aralık 2017 : % 100'ünü korumaktadır.)
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b- Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler :
Şirket alacak yapısının ve hızının arttırılması yönünde alınmış olan tedbirleri uygulama devam
etmektedir.
c- Kâr dağıtım politikasına ilişkin bilgiler :
Dağıtılabilecek kâr elde edilen yıllarda Genel Kurul kararıyla kâr dağıtımı yapılmıştır.
d- Kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi :

Dönem zararı oluşmuştur.
e- Dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağı :
Dağıtılmayan kâr yoktur.
F. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
Piyasa durgunluğunun devam etmesi şirket için en büyük risk olmayı sürdürmektedir. Bu konuda
yukarıdaki maddelerde belirtilen tedbir ve operasyonun devam ettirilmesi, şirketin öncelikli risk
yönetimi politikasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte zayıflayan piyasalara alternatif yeni pazar
oluşturma çabaları kesintisiz devam etmektedir.
Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi
(a) Sermaye Risk Yönetimi
Şirket'in sermaye yönetiminin birincil amacı, öz kaynak değerlerini maksimize etmek sağlıklı sermaye
yapısı sağlamak, sermaye yapısını ekonomik koşullara uygun olarak yönetmektedir.
Şirket, kaynaklarını kullanılan finansal borç/ sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Net borç, nakit
ve nakit benzeri değerlerin toplam finansal borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredilerin ve
ticari akreditif borçların) düşülmesiyle hesaplanmaktadır. Kullanılan kaynaklar, bilançoda gösterildiği
gibi öz kaynak ile net borcun toplamıdır.
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan
da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedeflemektedir.

Toplam Borçlar
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)
Net Borç
Toplam Özkaynaklar
Toplam Sermaye
Net Borç/Sermaye Oranı

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

230.995.443
(13.839.161)
217.156.282
46.039.371
263.195.653
0,83

193.990.035
(9.036.328)
184.953.707
48.816.192
233.769.899
0,79

30 Haziran 2018

31 Aralık 2017

13.839.161
74.624.060

9.036.328
58.539.739

b) Finansal araçlar ve kategorileri

Finansal Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari Alacaklar
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Finansal Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar

183.335.906
35.206.335

156.861.291
25.292.307

(c) Piyasa riski
Şirket, asli finansmanını finansal borçlanma yolu ile temin etmektedir. Bundan dolayı şirketin herhangi
bir piyasa ile ilgili bir ticari borç riski bulunmamaktadır. Bunun yanında şirketin satışlarından dolayı
oluşan alacakları büyük oranda ticari alacaktır. Bu piyasaya ilişkin herhangi bir riskin gerçekleşmesi
durumunda alacakların tahsilatında problem yaşanmaması için alacakların yaklaşık % 46'i
sigortalanmıştır.
Bunun haricinde, sigorta kapsamında herhangi bir sebeple limit alamayan müşterilerden yaklaşık %
54'ü Doğrudan Borçlandırma Sistemi vasıtası ile borçlandırılmaktadır. Ayrıca yurtdışı müşterileri de
faktöring ve sigorta kapsamında olup herhangi bir risk oluşturmamaktadır.
(d) Kur riski yönetimi
Şirket, finansal borçlarının büyük bir bölümünün döviz cinsinden olmasından dolayı kur riskine
maruzdur. Kur risklerinden daha az etkilenmek için, ihracatın arttırılmasına ve iç piyasa satışlarında
dövizli satışlara ağırlık vermekte, toplam satışların yaklaşık % 86''sı dövizli satış, %14'lük kısmı ise
satış tarihindeki döviz satış kuru karşılığı Türk Lirası olarak yapılmaktadır. Bu şekilde kur riski
dengelenmeye çalışılmaktadır.
Ayrıca şirket opsiyon sözleşmeleri ile kur riskini hafifletmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirket,
uzun vadeli dövizli borçlarının bir kısmı için kur riskinden korunmak amacıyla 10 parçadan oluşan ve
01.10.2019 tarihinde tamamıyla itfa olacak, toplamda 9.450.000 Euro ve 2.000.000 ABD Doları
opsiyon sözleşmesi imzalamıştır.

30 Haziran 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla sona eren yıllarda TL’nin belirtilen para
birimleri karşısında %10 değer kaybetmesinin öz kaynaklar ile kar/zararı ne tutarda arttıracağı
aşağıda gösterilmektedir. Bu analizde diğer tüm değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının sabit
kaldığı varsayılmaktadır.

Döviz Kuru Duyarlılık Analiz Tablosu
30 Haziran 2018
Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında %10 değişmesi halinde
1-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3-ABD Doları net etki (1+2)

(212.352)
(212.352)

212.352
212.352
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Avro'nun TL karşısında %10 değişmesi halinde
4-Avro net varlık/yükümlülüğü
5-Avro riskinden korunan kısım (-)
6-Avro net etki (4+5)

(12.485.334)
(12.485.334)

12.485.334
12.485.334

49.416
49.416
(12.648.270)

(49.416)
(49.416)
12.648.270

Diğer döviz kurlarının TL karşısında %10 değişmesi halinde
7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8-Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
9-Diğer döviz net etki (7+8)
Toplam(3+6+9)

Döviz Kuru Duyarlılık Analiz Tablosu
31 Aralık 2017
Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında %10 değişmesi halinde
1-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3-ABD Doları net etki (1+2)

(1.028.827)
(1.028.827)

1.028.827
1.028.827

(10.127.712)
(10.127.712)

10.127.712
10.127.712

40.318
40.318
(11.116.221)

(40.318)
(40.318)
11.116.221

Avro'nun TL karşısında %10 değişmesi halinde
4-Avro net varlık/yükümlülüğü
5-Avro riskinden korunan kısım (-)
6-Avro net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında %10 değişmesi halinde
7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8-Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
9-Diğer döviz net etki (7+8)
Toplam(3+6+9)

(e) Faiz oranı riski yönetimi
Şirket, finansal yükümlülüklerini kısa ve orta vadede düşük faiz politikası izleyen ülkelerin para
birimleri ile yaptığından kısa ve orta vadeli faiz riski bulunmamaktadır. Uzun vadede ise şirket,
hedeflediği kaynakları yaratarak finansal borçlarını faiz riski oluşturmayan bir seviyeye düşürmeyi
hedeflemektedir.
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(f) Fiyat riski
Şirket, fiyat teşekkülünün serbest piyasa hükümlerine göre gerçekleştiği iplik imalat sektöründe faaliyet
göstermektedir. Bu sebepten dolayı piyasada gerçekleşebilecek fiyat dalgalanmalarının oluşturabileceği
riskleri taşımaktadır. Ancak, şirket, iplik imalat sektörü içerisinde teknik ve ticari olarak özel, imalatçısı
kısıtlı olan ürünleri üretmektedir. Özellikle yüksek katma değerli teknik tekstil ürünlerinde pazar payında
artan bir ivme dikkat çekicidir. Ayrıca Şirketin hedef müşteri kitlesinde marka bilinilirliği ve olumlu
repütasyonu oldukça yüksek olması fiyat dalgalanmalarında rakiplerine göre daha az riske maruz
kalmasını sağlamaktadır.
(g) Kredi riski yönetimi
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak
yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir.
Finansal Durum Analizi Tablosundan da görüleceği üzere şirket nakit ve benzeri varlık sıkıntısı
yaşamadığı için şirketin, kredi riski ile karşılaşabilmesi söz konusu değildir.
(h) Likidite risk yönetimi
Likidite riski bir Şirket'in fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Finansal Durum Analizi
Tablosundan da görüleceği üzere şirketin likidite oranı 1,11 olarak hesaplanmaktadır.
İleriye dönük tahmin ve beklentilerimiz
Dövizdeki kur artışının fiyatlara yansımasıyla net satışlarda TL bazında % 11'lik artış sağlanmıştır.
Önümüzdeki dönemde piyasalarda olağanüstü bir durum olmaması halinde şirketin pazar payını
koruması ve karlılığını istenen düzeye çıkarması beklenmektedir.
Kar dağıtım önerisi ve sonuç
Dağıtılacak kâr oluşmamıştır.
Operasyonel riskler
-- Müşteri kaynaklı riskler (talep,müşteri konsantrasyonu vb.) : Şirket 40 yıllık tecrübenin verdiği
profesyonellik çerçevesinde müşteri kaynaklı risklere karşı tedbirli olup riskleri önceden öngörme
anında çözüm üretebilme kabiliyeti sayesinde müşteri kaynaklı riskleri asgariye indirmek için tedbirler
almaktadır. Şirket müşteri talep ve şikayetlerini anında değerlendirerek müşteri memnuniyetini en üst
seviyelere çıkarma gayretindedir.
-- İnsan kaynakları ile ilişkili riskler : Şirket alanında uzman kadrosu ve çözüm odaklı,disiplinli ve
yeniliklere açık personeli sayesinde insan kaynakları ile ilgili risk taşımamaktadır.
-- Dış etkenlerden kaynaklanan riskler (rekabet, çevre vb.) : Şirket 1973 yılından bu yana profesyonel
yönetim kadrosu ve tecrübeli personel ile faaliyet göstermekte olup bunlar sayesinde rekabetçi piyasa
ve dış çevreden kaynaklanabilecek risklere karşı tedbirli olup şirketi risklere karşı korumaktadırlar.
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Finansal riskler
-- Alacak Riski: Tamamı kısa vadeli satışlardan oluşan alacaklar şirketin düzgün müşteri portföyü
sayesinde herhangi bir risk taşımamaktadır. Bununla beraber, şirket alacak kaynaklı riskleri asgariye
indirmek için tedbirler almaktadır. Bu tedbirlerden önde gelen üç tanesi; müşteri ile ilgili güncel
istihbarat toplanması, alacakların mümkün olduğunca sigortalanması ve sigortalanamayan durumda
Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile ödeme yapmaya sevk edilmesi olarak sayılabilir. Ayrıca yurtdışı
müşterileri de faktöring kapsamında olup herhangi bir risk oluşturmamaktadır.
-- Likidite riski : Raporda ; (h) Likidite risk yönetiminde açıklanmıştır.
-- Döviz Riski : Şirket, finansal borçlarının büyük bir bölümünün döviz cinsinden olmasından dolayı
kur riskine maruzdur. Kur risklerinden daha az etkilenmek için şirket, ihracatını arttırmayı ve iç piyasa
satışlarında dövizli satışlara ağırlık vererek toplam satışların yaklaşık % 85'i dövizli satış, %15'lik
kısmı ise satış tarihindeki döviz satış kurundan TL'ye dönerek satış yapılmaktadır. Bu şekilde kur riski
dengelenmeye çalışılmaktadır.
-- Piyasa Riski : Şirket asli finansmanını finansal borçlanma yolu ile temin etmektedir. Bundan dolayı
şirketin herhangi bir piyasa ile ilgili bir ticari borç riski bulunmamaktadır. Bunun yanında şirketin
satışlarından dolayı oluşan alacakları büyük oranda ticari alacaktır. Bu piyasaya ilişkin herhangi bir
riskin gerçekleşmesi durumunda alacakların tahsilatın da problem yaşanmaması için alacakların önemli
bir bölümü sigortalanmıştır. Bunun haricinde, sigorta kapsamında herhangi bir sebeple limit alamayan
müşteriler ise çoğunlukla DBS vasıtası ile borçlandırılmaktadır. Ayrıca yurtdışı müşterileri de faktöring
kapsamında olup herhangi bir risk oluşturmamaktadır.
Hukuki riskler
-- İşletme aleyhine açılan davalar ve yürütülen icra takipleri : Şirketin aleyhine açılan davalar şirketin
tecrübeli yönetim kadrosu ve hukukçuları ile şirketin asgari zarar görebileceği şekilde yönetilmektedir.
-- Vergi ihtilafları : Şirketin içinde bulunduğu herhangi bir vergi ihtilafı bulunmamaktadır.
-- Sunulan mal ve hizmet ile ilgili davalar : Şirketimizin sunmuş olduğu mal ve hizmetlere yönelik
aleyhimizde açılmış olan bir dava bulunmamaktadır.
G.

DİĞER HUSULAR

1-Faaliyet yılından sonra meydana gelen ortakların alacakları ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların
haklarını etkileyebilecek nitelikteki önem taşıyan olaylar :
Yoktur.
2-Diğer bilgiler:
Şirketimiz Esas sözleşmenin "4 nolu Şirketin Merkez ve Şubeleri, 5 nolu Müddet, 6 nolu Sermaye, 8
nolu Yönetim Kurulu, 9 nolu İdare Meclisinin Müddeti, 10 nolu İdare Meclis Toplantıları, 11 nolu
Şirketi İlzam, 12 nolu İdare Meclisinde Görev Bölümü, 14 ve 15 nolu Genel Müdür, 19 nolu Toplantı
Yeri, 20 nolu Toplantıda Komiser Bulunması, 21 nolu Toplantı Nisabı, 22 nolu Rey, 23 nolu Vekil
Tayini, 25 nolu Reylerin Kullanma Şekli, 26 nolu Ana Sözleşme Değişikliği, 27 nolu Senelik Raporlar,
28 nolu Senelik Hesaplar, 30 nolu Kârın Tevzii Tarihi, 31 nolu İhtiyat Akçesi, 33 nolu Bakanlığa
gönderilecek mukavele, 34 nolu Kanuni Hükümler" başlıklı maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil
tasarılarına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin talebimize Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun
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06.03.2018 tarihli ve 2538 sayılı yazısıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 15.03.2018 tarih ve
32815527 sayılı yazısıyla izin verilmiş olup, ilgili değişiklikler 27.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı
olağan genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. İgili değişiklikler
Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.05.2018 tarihinde tescil edilmiş olup, 11.05.2018 tarih
ve 9576 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLLERİ
ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Şirketin Merkez ve Şubeleri :

Şirketin Merkez ve Şubeleri :

Madde 4 - Şirketin merkezi Kayseri'dedir. Şirket Ticaret
Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt
dışında şubeler açabilir.

Madde 4 - Şirketin merkezi Kayseri ili, İncesu
ilçesindedir. Adresi, Süksün Zafer Mahallesi Sedef
Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ'dir. Adres değişikliği
Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası
Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, şirkete
yapılmış sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre
yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları,
satış mağazaları, fabrikalar, depolar, acentelikler
açabilir.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Müddet :

Şirketin Süresi

Madde 5 - Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden
itibaren 99 senedir.

Madde 5 - Şirketin süresi sınırsızdır.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Sermaye :

Sermaye :

Madde 6 – Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499
Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı
izni ile bu sisteme geçmiştir.

Madde 6 – Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499
Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı
izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 70.250.000,00 TL
(Yetmişmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) olup, her biri 1
(bir) Kuruş nominal değerde 7.025.000.000
(Yedimilyaryirmibeşmilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 106.000.000,00 TL
(Yüzaltımilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş
nominal
değerde
10.600.000.000
(Onmilyaraltıyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
35.100.498,42
TL
(Otuzbeşmilyonyüzbin
dörtyüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dır. Bu
sermayenin
460.750,00
TL
(Dörtyüzaltmışbin
yediyüzelli Türk Lirası)’lık kısmı nakden, bakiye
34.639.748,42
TL
(Otuzdörtmilyon

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
35.100.498,42
TL
(Otuzbeşmilyonyüzbin
dörtyüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dır. Bu
sermayenin
460.750,00
TL
(Dörtyüzaltmışbin
yediyüzelli Türk Lirası)’lık kısmı nakden, bakiye
34.639.748,42
TL
(Otuzdörtmilyon
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altıyüzotuzdokuzbinyediyüzkırksekiz Türk Lirası, kırkiki
Kuruş)’lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır.
Bu
sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam
3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbin
sekizyüzkırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline
yazılı paylardır.

altıyüzotuzdokuzbinyediyüzkırksekiz Türk Lirası, kırkiki
Kuruş)’lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır.
Bu
sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam
3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbin
sekizyüzkırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline
yazılı paylardır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle
genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı
yapılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle
genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı
yapılamaz.

Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay
ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak
haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay
ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak
haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde
artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde
artırılabilir veya azaltılabilir.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu :

Madde 8 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul
tarafından seçilen dokuz (9) üyeden oluşan bir
Yönetim Kurulu ile ve bu Yönetim Kurulu'nun kendi
içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir
Genel Müdür tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu
Genel Müdür'ün yetki ve sorumluluklarını sözleşme ile
tespit eder.

Madde 8 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıl
için seçilen, en az (5), en fazla (9) üyeden oluşur. Aynı
kişi yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Yönetim
Kurulu görev alanları ve çalışma esaslarının tespit
edilmesi ve benzeri konularda, Esas Sözleşme ile Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
uyulur.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin
sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin
düzenlemelerine göre belirlenir. Şu kadar ki, Yönetim
Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye
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sayısının üçte birinden az, yarısından çok olamaz.
Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu
olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

İdare Meclisinin Müddeti :

İdare Meclisinin Müddeti :

Madde 9 - İdare Meclisi üyeleri 3 (Üç) yıl için seçilirler.
Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yeniden
seçilmesi caizdir. Umumi Heyet, İdare Meclisi
üyelerinin görevine son vermeye yetkilidir. Görevine
son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

Madde 9 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

İdare Meclis Toplantıları :

Yönetim Kurulu Toplantıları :

Madde 10 - İdare Meclisi şirket işleri muameleleri
lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa
toplanması mecburidir.

Madde 10 - Yönetim Kurulu, gerektiği zamanda,
başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır.
Toplantı, şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir
başka yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve
karar nisabı ile Yönetim Kurulu üyelerinin şirket
dışında şirket konusuna giren başka işlerde görev
alması hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili
mevzuat hükümleri gözetilir.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Şirketi İlzam :

Şirketin Temsili :

Madde 11 - Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili
İdare Meclisine İdare Meclisinin tayin edeceği
yetkilerle murahhas üyelere veya Genel Müdüre aittir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve
akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için,
bunların, şirketin unvanı konmuş ve şirketi ilzamı
yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. İdare
Meclisi, kabul edeceği ve yayınlayacağı yönetmelik ve
imza sirküleri ile murahhas üyeye veya genel müdüre
bağlı şirket müdürü, müdür muavini ve şeflerine de
belli hudutlar içinde çift imza ile ilzam yetkisi verilebilir.

Madde 11 - Yönetim Kurulu, Şirketi idare ve dışarıya
karşı temsil eder. Yönetim Kurulu seçilecek murahhas
üyelere veya Genel Müdüre de temsil yetkisini
verebilir. Şirket belgelerinin ve yapılacak sözleşmelerin
geçerli olması için, şirketin unvanı altında, şirketi
temsile yetkili iki kişinin imzasının bulunması
gereklidir.
Yönetim Kurulu, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya
diğer tacir yardımcısı atadığı takdirde atanacak
olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanununa
göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. İç
yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.
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ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

İdare Meclisinde Görev Bölümü :

Yönetim Kurulu'nda Görev Bölümü :

Madde 12 - İdare Meclisi her yıl adi genel kurulundan
sonra yapacağı ilk toplantısında üyeleri arasında bir
başkan ve başkanın gaybubetinde vazife görmek üzere
bir başkan vekili seçer. Ayrıca şirket işlerini tedvire
yetkili olmak üzere aralarından bir üyeyi murahhas
üye seçebilir.

Madde 12 - Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul
toplantısından sonra, yapacağı ilk toplantıda, üyeleri
arasından bir başkan ve başkanın yokluğunda görev
yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Ayrıca şirket
işlerini yönetmekle görevli ve yetkili olmak üzere bir
üyeyi murahhas üye olarak seçebilir. Yönetim Kurulu,
yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya
tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu
üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.
Bu durum da, yönetim kurulu Türk Ticaret
Kanunu'nun 367. maddesine uygun bir iç yönerge
düzenler.
Yönetim
Kurulu'nun
görev
ve
sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi
için ilgili mevzuat kapsamında komiteler kurar ve
görevlendirir.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Genel Müdür :

Genel Müdür :

Madde 14 - Şirkette bir Genel Müdürlük ve İdare
Meclisince gerekli görülecek miktarda servis
müdürlükleri bulunur.

Madde 14 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uyarınca şirket işlerinin yönetilmesi için
genel müdür sıfatı ile yöneticiler atayabilir.

Şirket işlerinden hangilerinin Genel Müdürlük vazife ve
selahiyetini gireceğini, İdare Meclisi bir dahili
yönetmelik tanzimi suretiyle tayin eder.
Madde 15 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 15 - Servis Müdürlerinin iş sahası, Genel
Müdürün mütalaası alındıktan sonra İdare Meclisince
tayin edilir. Servis Müdürleri Genel Müdürün direktif
ve emri altında çalışır. Servis Müdürünün kanuna
aykırı hareketinden Genel Müdürde sorumludur.
ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Toplantı Yeri :

Toplantı Yeri :

Madde 19 - Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde
veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir
yerinde toplanır.

Madde 19 - Genel Kurul Toplantıları, şirket
merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi
halinde şirket merkezinin bulunduğu şehir dahilinde
başka bir yerde yapılabilir.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Toplantıda Komiser Bulunması :

Toplantılarda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması :

Madde 20 - Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet
toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserin bulunması
şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet
toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Madde 20 - Olağan ve Olağanüstü olarak toplanan
Genel Kurul 'da, ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması
şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak
toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.
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ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Toplantı Nisabı :

Toplantı ve Karar Nisapları :

Madde 21 - Umumi Heyet toplantıları ve bu
toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
tabidir.

Madde 21 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların
toplantı ve karar nisabında, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
uyulur.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Rey :

Oy Hakkı :

Madde 22 - Adi fevkalade umumi heyet toplantılarında
hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse
için bir reyi olacaktır.

Madde 22 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarına iştirak eden ortak veya vekilleri her pay
için bir oy kullanabilir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Vekil Tayini :

Vekil Tayini :

Madde 23 - Umumi heyet toplantılarında hissedarlar
kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler.
Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka
temsil ettikleri hissedarın sahip oldukları
reyleri
kullanmağa yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili Mevzuat uyarınca kullanım şartlarını ve
Selahiyetnamelerin şeklini İdare Meclisi tayin ve ilan
eder.

Madde 23 - Genel Kurul'da ortaklar kendini diğer
ortaklar ile veya tayin edecekleri vekil vasıtasıyla
temsil ettirebilir. Şirkette ortak olan vekiller kendi
oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her
birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Sermaye Piyasası
Kurulu'nun çağrı yoluyla vekalet toplanmasına ve
vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümlerine uyulur.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Reylerin Kullanma Şekli :

Oyların Kullanılma Şekli :

Madde 25 - Umumi Heyet toplantılarında reyler el
kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan
hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine
sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak
lazımdır.

Madde 25 - Genel Kurul toplantılarına asaleten,
vekaleten ve temsilen katılanlar oylarını el kaldırmak
suretiyle kullanırlar. Hazır bulunan ortaklarlardan
temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip
bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilinir.
Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan ve gerekli
yükümlülükleri yerine getiren ortaklar veya
temsilcileri oylarını Elektronik Genel Kurul Sistemi ile
elektronik ortamda kullanabilirler.
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ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Ana Sözleşme Değişikliği :

Esas Sözleşme Değişiklikleri :

Madde 26 - Bu ana sözleşmede meydana gelecek
bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret
Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine
bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun
olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra
ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Madde 26 - Esas sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi
ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine
bağlıdır. İzin alındıktan sonra, değişik hükümler, Genel
Kurul'da, ortakların onayına sunulur. Genel Kurul
kararı ile onaylanan esas sözleşme değişiklikleri,
tasdik ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Senelik Raporlar :

Yıllık Raporlar :

Madde 27 - İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile
senelik bilançodan, umumi heyet zabıtnamesinden ve
umumi heyette hazır bulunan hissadarların isim ve
hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha,
umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç
bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya
toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.

Madde 27 - Yıllık ve ara dönem finansal raporların,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak
hazırlanmasından Yönetim Kurulu sorumludur.
Genel Kurul'un onayından geçen finansal tablo ve
raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar
dahilinde kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen
mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi
olunması durumunda,bağımsız denetim raporu
sermaye piyasası kurulunca belirlenen usul ve esaslar
dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.
ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Senelik Hesaplar :

Yıllık Hesaplar :

Madde 28 - Şirket hesap senesi Ocak ayının birinci
gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.
Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak, şirketin
kati suret kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının
sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

Madde 28 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü
başlar Aralık ayının son günü biter.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Karın Tevzii Tarihi :

Kârın Dağıtım Tarihi :

Madde 30 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri uyarınca dağıtılacak kârın hak sahiplerine
hangi esaslar içinde ödeneceği İdare Meclisinin önerisi
üzerine Umumi Heyetçe kararlaştırılır. Dağıtılacak kârın
en geç hesap yılının son gününe kadar ödenmesi
gereklidir. Bu Ana Sözleşme Hükümlerine uygun olarak
dağıtılan karlar geri alınmaz.

Madde 30 - Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat
hükümleri gereğince senelik kârın, hangi tarihte ve ne
şekilde dağıtılacağına Yönetim Kurulu'nun teklifi
üzerine Genel Kurul'da karar verilir.
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ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

İhtiyat Akçesi :

Yedek Akçe :

Madde 31 – Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat
akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar
ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 521 inci maddesi
hükmü mahfuzdur). Kanuni ihtiyat akçesi sermayenin
% 20 sine baliğ olan miktar her hangi bir sebeple
azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden
ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.
Kanuni ihtiyat akçe esas sermayenin yarısını
geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına,
işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame,
işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye
elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.

Madde 31 – Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin %
20' sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe
olarak ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi
hükmü saklıdır.) Kanuni Yedek akçe her hangi bir
sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar
yeniden ayrılmaya devam edilir.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Genel Kanuni Yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış
sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece
zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği
zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin
önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli
önlemlerin alınması için kullanılabilir.

Bakanlığa Gönderilecek mukavele :

Bakanlığa Gönderilecek mukavele :

Madde 33 - Şirket bu Esas Mukaveleyi bastırarak
hissedarlara vereceği gibi, 10 nüshasında Ticaret
Bakanlığına 1 nüsha da Sermaye Piyasası Kuruluna
gönderilecektir.

Madde 33 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Kanuni Hükümler :

Kanuni Hükümler :

Madde 34 - Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan
hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Madde 34 - Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan
hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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