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ESKİ HALİ YENİ HALİ 

YÖNETİM KURULU 

Madde – 13 

Enka İnşaat’ın yönetimi : Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana 

Sözleşme uyarınca seçilecek 5 (Beş), 7 (Yedi), 9 (Dokuz) veya 11 (Onbir) üyeli bir 

yönetim kurulunca sağlanır. 

 

YÖNETİM KURULU 

Madde – 13 

Enka İnşaat’ı; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 

ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) 

üyeden kurulu çoğunluğu icracı olmayan bir Yönetim Kurulu idare ve temsil eder. 

Yönetim Kurulu üyelerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince aranan sayıda ve 

vasıfta üye, “bağımsız üye” olarak seçilir. Bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, 

çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular ile yönetim kurulu için getirilen 

yüksek öğrenim şartı kriteri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

 

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. 

 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

YÖNETİM KURULU’NUN SÜRESİ 

Madde – 14 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, süresi biten üyeler yeniden 

seçilebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

YÖNETİM KURULU’NUN SÜRESİ 

Madde – 14  

Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini Genel Kurul belirler. Yönetim kurulu üyeleri 

en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilirler.  Seçim süresi sona eren Yönetim 

Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu 

üyelerini her zaman değiştirebilir.  

 

Bağımsız üyelerin bağımsızlık vasıflarının kaybı, vefat etmeleri, istifaları ve görevlerini 

yerine getiremeyecek duruma gelmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumu düzenlemelerine uygun olarak üyelik 

doldurulur. 
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YÖNETİM VE TEMSİL 

Madde-19 

Enka İnşaat’ın yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Enka İnşaat 

tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için 

Enka İnşaat’ın resmi başlığı altına konulmuş ve şirketi sirküler mucibi temsile yetkisi 

olan iki kişinin adının bulunması gereklidir. 

 

YÖNETİM VE TEMSİL 

Madde-19 

Enka İnşaat’ın yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Enka İnşaat 

tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için 

Enka İnşaat’ın resmi başlığı altına konulmuş ve şirketi sirküler mucibi temsile yetkisi 

olan iki kişinin adının bulunması gereklidir. 

 

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler ile bunların eş ve ikinci derece 

yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte 

işlem yapılabilmesi için genel kuruldan önceden onay alınır ve söz konusu işlemler 

gerçekleşmişse genel kurulda bilgi verilir. 

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV BÖLÜMÜ 

Madde – 20 

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 319. maddesi gereğince görev bölümü yapıp 

yapmayacağını, yapılacaksa bunun şekil ve esaslarını kendi aralarında alacakları karar ile 

belirtirler. Yönetim Kurulu gerekli bulursa yönetim ve temsil yetkilerini üyeleri arasında 

görevlendireceği bir veya birkaç murahhas üyeye devredebilir. Bu şekilde 

görevlendirilen murahhas üye veya üyelerin bu görevlerine Yönetim Kurulu’nca son 

verilebilir. 

 

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV BÖLÜMÜ 

Madde – 20 

Yönetim Kurulu, kendi bünyesinde, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde 

yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği komiteleri oluşturur ve 

bunların görev alanlarını, çalışma esaslarını ve hangi üyelerden oluşacaklarını Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal 

yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirler ve 

kamuya açıklar.  

 

ÜCRET VE HUZUR HAKLARI 

Madde 21 

Yönetim Kurulu üyeleri ücret ve huzur hakları genel kurulca kararlaştırılır. 

 

ÜCRET VE HUZUR HAKLARI 

Madde 21 

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 

Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir. 

 

MÜDÜRLER  

Madde – 22 

Yönetim Kurulu Enka İnşaat’ın işlerinin yürütme safhası için Türk Ticaret Kanunu’nun 

342. maddesi uyarınca müdürler atayabilir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

İCRA KOMİTESİ VE MÜDÜRLER  

Madde – 22 

Yönetim Kurulu üyeleri aralarında iş bölümüne karar vermeye, kendi üyeleri içinden 

veya üst düzey yöneticilerinden icra komitesi seçmeye ve genel müdür tayin etmeye 

yetkilidir. Yönetim Kurulu, tayin ettiği icra kurulu üyelerinden birini Genel Müdür 

olarak görevlendirir. Bu şekilde görevlendirilen Genel Müdür, İcra Komitesinin 

başkanlığını da yürütür. İcra komitesi başkanı/genel müdür Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri gereği oluşturulan komitelerde görev alamaz.  

 

İcra Kurulu Başkan ve Üyeleri Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. 
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TOPLANTI YERİ VE YETER SAYISI 

Madde – 25 

Genel Kurullar Enka İnşaat’ın yönetim merkezinin veya şubelerinin bulunduğu 

şehirlerden yönetim kurulunun uygun gördüğü  elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul 

toplantılarında aranacak yeter sayı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 

TTK.’nun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için 

yapılacak genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 372 nci maddesindeki 

toplantı nisapları uygulanır. Türk Ticaret Kanununun 341, 348, 356, 359, 366 ve 367 nci 

maddelerinde pay sahiplerine tanınan haklar, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini 

temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. 

 

TOPLANTI YERİ VE YETER SAYISI 

Madde – 25 

Genel Kurullar, Enka İnşaat merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir 

yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 

uyulur.  

 

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. 

İLAN 

Madde – 29 

Enka İnşaat’ın ilanları Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesi 4. Fıkrası hükmü saklı 

kalmak üzere şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan iki gazete ile, ilan günü hariç en 

az 15 (Onbeş) gün önce yayınlanır. Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar 

Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi uyarınca ilan ve toplantı günleri dışında en az 15 

(Onbeş) gün evvel yapılmalıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 

Türk Ticaret Kanunu’nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası 

Kurulunun ilan ve bildirimlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

 

İLAN 

Madde -29 

Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 

sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari 

süreler dikkate alınarak ilan edilir.  

 

Genel Kurul toplantılarına davet, ilan, gündemin saptanması, müzakeresi ve karara 

bağlanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemelerine uyulur.  

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.  

KARAR YETER SAYISI 

Madde -31 

Genel Kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında, oy çokluğu ile 

alınır. 

KARAR YETER SAYISI 

Madde -31 

Genel kurullarda karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ile  Sermaye Piyasası Kanunu ve 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. 

BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI 

Madde – 35 

Her hesap döneminin sonunda Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen 

mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar 

dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur. Genel Kurul toplantılarından 15 

(Onbeş) gün önce bilanço ile kar-zarar hesapları ve bunlar hakkındaki denetçiler 

raporunun kopyaları, isteyen pay sahiplerine verilmek üzere Enka İnşaat’ın merkezinde 

hazır bulundurulur. 

 

BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI 

Madde – 35 

Her hesap döneminin sonunda Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen 

mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar 

dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate 

alınarak, Genel Kurul toplantılarından önce bilanço ile kar-zarar hesapları ve bunlar 

hakkındaki denetçiler raporunun kopyaları, isteyen pay sahiplerine verilmek üzere Enka 

İnşaat’ın merkezinde hazır bulundurulur. 
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KAR DAĞITIMI 

Madde – 36 

Enka İnşaat’ın hesap dönemi işlemlerinden elde edilen gelirlerden; bütün giderler, 

gerekli amortisman payları, gerekli karşılıklar, vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa 

geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan kar dağıtımına temel kabul edilir.  

Bu kar dağıtımında sırasıyla; 

a) % 5  (Beş)   oranında  kanuni yedek akçe ayrılır. 

b) Kalandan, Sermaye  Piyasası  Kurulu’nun belirlediği oranda  1.temettü ayrılır. 

c) Kalanın % 5’i  (beş) oranında miktarı, yeni sermayelere de intikal etmek 

üzere Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu intifa senedi sahiplerine payları oranında 

ödenir. 

d) Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu intifa senedi sahiplerinin haklarına halel 

gelmemek koşulu ile,   (a)   ve  (b)  bentlerinden sonra kalan karın  %  2,5 ‘i  (ikibuçuk) 

oranında miktarı, yeni sermayelere de intikal etmek üzere  Enka Holding Yatırım A.Ş. 

intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenir. 

e) Kalanın  %  1  (bir)  oranındaki miktarı Yönetim Kurulu Üyelerine eşit 

paylara bölünerek ödenir. 

f) Kalanın  % 2,5 ‘ine  (ikibuçuk) kadar kısmı memur ve müstahdemlere Genel 

Kurul kararıyla ödenir. 

g) Kalandan   II. Tertip kar payının, dağıtılıp dağıtılmaması ve oranı Genel 

Kurulda bulunan mevcut ortakların oylaması sonucu çoğunlukla belirlenir. 

h) Ortaklar ile  kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan  kârın, çıkarılmış 

sermayenin  % 5’i  düşüldükten sonra kalan kısmının  onda  biri, ikinci tertip yedek akçe 

olarak ayrılır,  

i) Kalan fevkalade akçe olarak ayrılır. Kanunen ayrılması gerekli diğer vergi ve 

yedek akçeler varsa fevkalade  yedeklere ayrılan miktardan, eğer bu miktar yeterli 

değilse kendi grupları içinden ayrılır. Yasa hükmü ile  ayrılması gereken yedek akçeler 

ile Esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen   1.Temettü nakden veya   hisse senedi 

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  kurumlara kar payı dağıtılmasına karar 

verilemez. 

 

KAR DAĞITIMI 

Madde – 36 

Enka İnşaat’ın hesap dönemi işlemlerinden elde edilen gelirlerden; bütün giderler, 

gerekli amortisman payları, gerekli karşılıklar, vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa 

geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan kar dağıtımına temel kabul edilir.  

Bu kar dağıtımında sırasıyla; 

a) % 5  (Beş)   oranında  kanuni yedek akçe ayrılır. 

b) Kalandan, Sermaye  Piyasası  Kurulu’nun belirlediği oranda  1.temettü ayrılır. 

c) Kalanın % 5’i  (beş) oranında miktarı, yeni sermayelere de intikal etmek üzere 

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenir. 

d) Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu intifa senedi sahiplerinin haklarına halel 

gelmemek koşulu ile,   (a)   ve  (b)  bentlerinden sonra kalan karın  %  2,5 ‘i  (ikibuçuk) 

oranında miktarı, yeni sermayelere de intikal etmek üzere  Enka Holding Yatırım A.Ş. 

intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenir. 

e) Kalandan   II. Tertip kar payının, dağıtılıp dağıtılmaması ve oranı Genel Kurulda 

bulunan mevcut ortakların oylaması sonucu çoğunlukla belirlenir. 

f) Ortaklar ile  kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan  kârın, çıkarılmış sermayenin  

% 5’i  düşüldükten sonra kalan kısmının  onda  biri, ikinci tertip yedek akçe olarak 

ayrılır,  

g) Kalan fevkalade akçe olarak ayrılır. Kanunen ayrılması gerekli diğer vergi ve yedek 

akçeler varsa fevkalade  yedeklere ayrılan miktardan, eğer bu miktar yeterli değilse kendi 

grupları içinden ayrılır. Yasa hükmü ile  ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas 

sözleşmede pay sahipleri için belirlenen   1.Temettü nakden veya   hisse senedi 

biçiminde dağıtılmadıkça;    başka yedek akçe ayrılmasına,   ve  temettü dağıtımında 

imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, icra komitesi 

üyeleri, üst düzey yöneticiler ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve  kurumlara kar payı dağıtılmasına karar 

verilemez. 

 

 

 


