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ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’NİN 
2017 YILINA AİT 22.06.2018 TARİHLİ  

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN 
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 

 
Şirketimizin 2017 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin 
görüşülüp karara bağlanması için 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 16.00’da Karacasu Ferhuş 
Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A,  Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan 
bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne ait Yönetim binasında yapılacaktır. 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun 30. maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay 
senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil 
gönderecek pay sahiplerimizin, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke 
ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda 
bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda 
katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple 
elektronik genel kurul sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 
güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) e-MKK Bilgi 
Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. Bu işlemleri yerine getirmeyen pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün 
değildir.  
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin 
vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı 
Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce 
onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna 
eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. 
Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.arsantextile.com adresindeki şirket internet 
sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin 
ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Çizelgesi”nde kayıtlı olan 
paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.  
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay 
sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul 
ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun https://www.mkk.com.tr adresli internet 
sitesinden, şirketimizin www.arsantextile.com internet sitesinden, şirket merkezimizden (0 344 
251 26 00) bilgi alabilirler.  
2017 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, 
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, ve Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 
önerisi, Genel Kurul Toplantısı’ndan üç hafta önce şirket merkezinde ve www.arsantextile.com 
adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca 
anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 
kapsamında gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı da Şirket 
internet sitesinde ve EGKS’de yer alacaktır.  
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.  
 
Şirket Adresi : Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A 
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş 
Tel:   0 344 251 26 00 
Faks: 0 344 251 26 23 
 

http://www.arsantextile.com/
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Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A,  
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve 
Ticaret A.Ş.’ne ait Yönetim binası. 
 

      ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

22.06.2018 TARİHLİ 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

GÜNDEMİ 

 
  1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için  
      Toplantı Başkanlığı’na  yetki verilmesi. 
  2.  2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 
  3.  2017 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 
  4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 
  5.  2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri. 
  6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun 2017 hesap dönemi kar 
      dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.  
  7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim  
     Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.    
  8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması. 
  9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler  
      için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. 
10. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde  
      etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi. 
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yılı içerisinde gerçekleşen  
      yaygın ve süreklilik arz eden  ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin  
      ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.  
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında  
      ortaklara bilgi verilmesi. 
14. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.  
15. 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi. 
16. Dilekler ve Kapanış. 
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VEKALETNAME ÖRNEĞİ 
 
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 
 
Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 22 Haziran 2018 Cuma  günü saat 16.00’da,  
Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A,  Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş 
adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne ait Yönetim 
binasında yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler 
doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili 
olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ................................................................................. 
vekil tayin ediyorum. 
 
Vekilin(*);  
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  
  
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI  
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin 
kapsamı belirlenmelidir.  
  

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;  
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
   
Talimatlar:  
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel 
kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red 
seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini 
belirtilmek suretiyle verilir.  
 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve toplantı 
tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na  yetki 
verilmesi. 

   

2.  2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, 
müzakeresi ve onaylanması. 

   

3.  2017 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, 
müzakeresi ve onaylanması. 

   

4.  2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 
okunması, müzakeresi ve onaylanması. 

   

5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu 
Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

 

   

  6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim 
Kurulu’nun 2017 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına 
ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 

   

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan 

   



 

4 

 

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya 
sunulması.    

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek 
karara bağlanması. 

   

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme 
Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. 

   

10. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, 
Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve 
menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi, 

   

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 
2017 yılı içerisinde gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden  
ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 

   

12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. 
ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin 
müzakeresi ve karar verilmesi. 
 

   

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in “Şirket 
Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 

   

14. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay 
sahiplerinin bilgisine sunulması,  

   

15. 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 
belirlenmesi. 
 

   

16. Dilekler ve Kapanış. 
 

   

 
 (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da 
vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  
  
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına 
ilişkin özel talimat:  
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.  
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
  
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.  
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.  
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  
a) Tertip ve serisi:*  
b) Numarası/Grubu:**  
c) Adet-Nominal değeri:  
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:  
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*  
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:  
 
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
 
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.  
 
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine 
ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  
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PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
Adresi:  
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  
  

 
SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal 
Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar 
aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde 
bilginize sunulmaktadır:  
 
1. Ortaklık Yapısı Ve Oy Hakları 

 
Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket 
Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. 
Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000 TL olup çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 
84.690.000,00 TL ’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari değerde 84.690.000  adet hamiline 
yazılı paya bölünmüştür.  
  
Şirket’in  hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir: 
 
Ortaklar   %               TL   

Farsan İnşaat Tekst. San. ve Tic. A.Ş.    
 

27,20 
 

               23.039.726 
 Mehtap İLKMEN 

 
6,40 

 
                  5.422.058 

 Sema TABAK 
 

6,41 
 

                  5.428.408 
 Serpil SARIKATIPOĞLU 

 
6,74 

 
                  5.705.417 

 Alişan ARIKAN 
 

4,69 
 

                  3.973.670 
 Mehmet ARIKAN 

 
4,02 

 
                   3.406.556 

 Burak ARIKAN 
 

1,35 
 

               1.146.503   
 Diğer  

 
43,19 

 
                  36.567.662 

 TOPLAM   100,00                      84.690.000   

 
 
2.Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim 
ve Faaliyet Değişiklikleri:  
 
Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet 
değişiklikleri gerçekleşmemiştir.  
 
3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:  
 
2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin 
gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmiş oldukları 
herhangi bir talep bulunmamaktadır.  
 
4.Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi: 
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Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yoktur. 
 
5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, 
esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:  
 
Genel Kurul gündeminde bu yönde bir konu bulunmamaktadır. 
 
22.06.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL  TOPLANTISI  GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN  
AÇIKLAMALARIMIZ  
 
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için 
Toplantı Başkanlığı’na  yetki verilmesi. 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelik ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi 
hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanın seçimi 
yapılacak, başkan tarafından tutanak yazmanı, oy toplama memuru ve elektronik genel kurul 
sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı 
tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağı ve bu 
tutanağa dayanarak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir. 
 
2.  2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 
 
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler  
çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde,  
MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.arsantextile.com şirket internet adresinde 
ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunarak, 
ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulacaktır.  
  
3.  2017 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler  
çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde,  
MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.arsantextile.com şirket internet adresinde 
ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Dış Denetçi Raporu Genel Kurul’da okunarak, 
ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulacaktır.  
 
  4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 
 
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul 
toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul 
portalında ve www.arsantextile.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde 
ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ile yasal kayıtlara göre düzenlenen 
finansal tablolarımız genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.  
 
  5.  2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 
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TTK, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı 
ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 

 6.  Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun 2017 hesap dönemi kar 
      dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.  
 

Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2017 yılına  

ait Olağan Genel Kurul toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına  

karar verilmiş olup söz konusu önerimize ilişkin tablo Ek-1’de sunulmuştur. 

 
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim 
Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.    
 
Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuzun 28 Mart 2018 tarihli 
toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve  Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, 
şirketimizin 2018 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili 
düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güncel Bağımsız Denetim 
Danışmanlık Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu 
genel kurulun onayına sunulacaktır. 
 
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması. 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmemizde yer alan esaslar 
çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir. 
 
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 
"Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. 
 
SPK’nın 4.6  nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey 
Yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. 
(Ek-2)   
 
10. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş 
olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,.  
 
Şirketin 2017 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara 
bilgi verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin 
yürütülmesi maksadıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, 
ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızda yer verilmiştir. 
(Ek-3) 
 
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yılı içerisinde gerçekleşen yaygın 
ve süreklilik arz eden  ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.  
 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yılında şirketimiz aktif veya brüt satışlar 

toplamının % 10’una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve 

yükümlülük transferi işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun genel kurul 

toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. 
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12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve 
yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi. 
 
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun 395. ve 396’ıncı maddeleri  çerçevesinde işlem 

yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. SPK’nun 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 sunulacaktır. 

 
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında 

ortaklara bilgi verilmesi. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’ne göre hazırlanan 

Bilgilendirme Politikası  Ek-4 ‘de yer almakta olup genel kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir. 

 
14. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 
 

2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 

 
15. 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi. 

 

2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususu genel kurulun onayına 

sunulacaktır.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek-1 KAR DAĞITIM TABLOSU 
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ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ  A.Ş.    2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 

 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 84.690.000 

 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)  450.393,11 

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi  

 SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 

3. Dönem Kârı 32.447.056 13.905.985,63 

4. Vergiler ( - )   0,00 0,00 

5. Net Dönem Kârı ( = ) 32.447.056 13.905.985,63 

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0,00 0,00 

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0,00 695.299,28 

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 

(=) 32.447.056 13.210.686,35 

9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 150.397 0,00 

10. 

 

Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem 

kârı  
32.597.453 0,00 

11. Ortaklara Birinci Kar Payı   -  

 -Nakit  -  

 -Bedelsiz                                -  

 -Toplam                                -  

12. 

 

İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı  

-  

13. 

 

Dağıtılan Diğer Kar Payı -  

-Yönetim Kurulu Üyelerine   

-Çalışanlara    

-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere   

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı -  

15. Ortaklara İkinci Kar Payı   

16. Genel Kanuni Yedek Akçe   - - 

17. Statü Yedekleri - - 

18. Özel Yedekler - 3.810.476,39 

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 32.597.453 9.400.209,96 

20.  

 

 

 

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 

- Geçmiş Yıl Kârı 

- Olağanüstü Yedekler 

- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca 

Dağıtılabilir Diğer Yedekler 

- - 
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DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1) 

 

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ  

 GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KAR 

PAYI 

TOPLAM 

DAĞITILAN 

KAR PAYI/NET 

DAĞITILABİLİR 

DÖNEM KARI 

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA 

İSABET EDEN KAR PAYI 

NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) Oranı (%) 

NET A      

B      

TOPLAM      

(1) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Ek-2 / Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası  

 

    Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri üyelerin tamamı için 
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda sabit olarak belirlenmektedir.  
14 Temmuz 2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Yönetim kurulu üyelerine ayda 
brüt 9.300.- (Dokuzbinüçyüz) TL , bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda brüt 4.300.- 
(Dörtbinüçyüz) TL  ücret ödenmesine karar verilmiştir.   
Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış 
ve kefalet gibi teminatlar vermemiştir.     
Üst Düzey Yönetici Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve 
yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmaktadır. 
Şirket üst düzey yönetim kadrosunu, ortaklar, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler 
olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar tutarı, maaş, primler, SGK 
işveren primi, işsizlik işveren primini ve izinleri içermektedir.  
     
 
Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline yapılan ödemeler: 

 

Şirket üst düzey yönetim kadrosunu, ortaklar, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler olarak 

belirlemiştir.  

 

Üst yönetime 2017 yılı 12 aylık hesap döneminde sağlanan ücret ve benzeri faydalar aşağıda 

belirtilmiştir: 

 

a) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar: Üst yönetime 2017 yılı 12 aylık hesap döneminde 

sağlanan ücret ve benzeri faydaların toplam tutarı 2.824.191 TL (31.12.2016: 2.211.763 

TL)'dir. 
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b) İşten ayrılma sonrası faydalar: Kanunen tanınan hakları hak eden personele kıdem tazminatı 

ödenmektedir. Bunun dışında ekstra bir ödeme yapılmamaktadır. 

 

c) Diğer uzun vadeli faydalar: Yoktur. 

 

d) İşten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar: Yoktur. 

 

e) Hisse bazlı ödemeler: Yoktur. 

 

 

Ek-3 / Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 
 

TAAHHÜTLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

 

Şirket tarafından verilen teminat rehin ve ipotekler 

 

TEMİNAT REHİN İPOTEKLER 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

A) Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı 47.500.000 47.500.000 

B)Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar     

lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı -  - 

C)Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer     

3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı  - - 

D)Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı     

i)Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı 138.328.159 123.999.721 

ii)B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri     

lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı -  - 

iii)C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine  

vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı                                                                          138.328.159 123.999.721 

TOPLAM 185.828.159 171.499.721 

 

Grup kendi tüzel kişiliği için banka kredilerini teminat altına almak amacı ile verdiği TRİ’ler 

47.500.000 TL tutarında ipotekten oluşmaktadır (2016: 47.500.000 TL) 

 

Grup, %21,15 oranında ortak olduğu Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Akedaş Elektrik 

Dağıtım A.Ş. ile %39,1 oranında ortak olduğu Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin 

banka kredileri için, iştirak payı oranında 101.532.332 TL ve 9.755.250 ABD Doları (36.795.827 TL 

Karşılığı) olmak üzere toplam 134.304.312 TL tutarında müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmuştur 

 

Şirketin ayrıca, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi arsasında bulunan fabrikası üzerinde 

16.610.450 TL tutarında ipotek bulunmaktadır. Bu ipotek, Organize Sanayi Bölgesi tarafından henüz 

tapu dağıtımları olmadığından, Organize Sanayi Bölgesi arsasının tamamı için düzenlenmiştir. 

Şirketin bu ipotekten elde ettiği bir fayda veya yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
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Ek-4 / Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in “Şirket Bilgilendirme Politikası” 

hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 

 

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü  
Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar 
çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi 
amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, şirketimiz bünyesinde oluşturulan 
Yatırımcı İlişkiler Birimi’nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir.   
Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Yatırımcı İlişkiler Bölümü”,  
başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak  üzere pay sahipliği haklarının korunması ve 
kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.    
Kurumsal Web sitemizde şirketimize ilişkin bilgi ve veriler yer almaktadır. İlgili internet sitesi takip 
edilerek güncel olarak tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca yöneltilen her türlü 
sorular en kısa sürede cevaplandırılmaktadır.  
Bu amaca yönelik olarak, pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilisi aşağıda 
belirtilmiştir.  
Şirketimizin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine 
getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirketimiz, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve 
en kısa zamanda yerine getirmektedir. 

Şirketimizin Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. 
 
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Yaşar  Kemal Eskalen  

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli   : Adem Yörük 
İletişim Bilgileri: 
Tel   : 0 344 251 26 00 
Faks : 0 344 251 26 23  
E-mail:borsa@arsantextile.com 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla pay sahiplerinden 8 soru gelmiş olup gelen sorular  
cevaplandırılmaktadır. 

Ayrıca KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında, göndermek zorunda olduğumuz özel   durum 
açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik 
imzalı olarak gönderilmektedir. 
 

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  
Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya 
açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını 
etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay 
sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.  
 

Bu dönemde bağış yapılmamıştır. 

 
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği  
 
Şirketimizin kurumsal internet sitesi www.arsantextile.com’dur. Kurumsal Yönetim İlkelerine 
uygun olarak düzenlenmiştir. 
Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek,  
Pay sahipleri ile sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin  
öngördüğü şekilde Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanmaktadır. Bu sitede  

http://www.arsantextile.com'dur/
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yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya 
eksik bilgi içermemektedir.  
Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı  
sıra; şirket hakkında bilgiler, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal 
raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, Genel Kurul toplantılarının 
gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, Kar Dağıtım 
Politikası, Bilgilendirme Politikası ve diğer konulara yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık 
bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir.  
Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler (izahname, sirküler vb.) Şirket imza sirkülerinde 
belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanır. Ayrıca Şirketimiz internet sitesinde de 
yayınlanır.   
 

3.2. Faaliyet Raporu  
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri mevzuatına uygun 
olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilerek Şirketimiz (www.arsantextile.com)  adresindeki Kurumsal 
İnternet Sitesinde de yayınlanır.  
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve 
açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta, şirketimiz 
Kurumsal İnternet Sitesinde yayımlanmakta ve Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine 
sunulmaktadır. 
 
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi  
- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel 
durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla mali tablo ve raporları,  KAP  aracılığıyla ve şirketin 
internet sitesinde kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.  
Dönem içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 32 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.   
Şirketimizde Özel Durum Açıklamaları Yönetim Kurulu üyelerimizin imzası ile yapılmaktadır. 
Kamuya yapılan açıklamalar  Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği 
içerisinde gerçekleştirilmiştir.  
Şirket pay senetleri yurt dışı borsalara kote olmadığı için başka bir ülke borsasına gönderilen özel 
durum açıklaması yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


