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TOPLANTI, SEMİNER, ÇALIŞTAY, ZİYARET 
SONUÇ RAPORU  

 
 

KONU   : Pişmaniye Sektörü Toplantısı 
TARİH/YER  : 11.8.2020 / KOTO Hizmet Binası  (17:00-20:30) 
DÜZENLEYEN   : Kocaeli Ticaret Odası  
ODA KATILIMCILARI : Av. Bülent İzzet TAFLIOĞLU, Oğuz ÇAĞIL 
DİĞER KATILIMCILAR : (liste ektedir.) 

 
 
Pişmaniye Sektörü Toplantısı ve/veya ekler aşağıda sunulmaktadır.  
 
Bilgilerinize arz ederim. 
 
Saygılarımla, 
 
 
 
 
Oğuz ÇAĞIL 
Araştırma ve Dış Ticaret Servisi 
 
 

ÖZET 
 
Odamız Hizmet Binasında gerçekleştirilen toplantıya Av. Bülent Taflıoğlu katılım sağlamıştır. 
Daha evvel katılımcılara iletilen Anonim Şirket Esas Sözleşmesi ile ilgili bilgi aktarımı ve 
revizeler yapılmıştır. 
 
Bir sonraki toplantıda düzenlemeye devam edilecektir. Toplantı tarihi 14 Ağustos Cuma günü 
olarak belirlenmiştir. 
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ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ 

 

KURULUŞ 

 

MADDE 1 - Aşağıda unvanları ve ticaret sicili numaraları yazılı kurucular arasında bir anonim 

şirket kurulmuştur. 

 

Sıra no  Kurucunun  Unvanı   Merkez   Ticaret Sicili Numarası  

 

1-  İzmit Can Pişmaniye 

2-  Boğaziçi Pişmaniye  

3-  Burak Pişmaniye  

4-  Buşah Pişmaniye 

5-  Üçcan Pişmaniye 

6-  Şahane Pişmaniye 

7-  Önder Pişmaniye 

8- Kafkas Pişmaniye 

 

ŞİRKETİN ÜNVANI 

 

MADDE 2 - Şirketin unvanı  

1- İzmit Pişmaniye A.Ş. (İPAŞ) 

2-İzmit Pişmaniye ve Şekerleme Anonim Şirketi’dir.  

 

AMAÇ VE KONU 

 

MADDE 3 - Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:  

 

a-)Hertürlü pişmaniye, saray helvası, çikolata, şekerleme ürünleri, kestane şekeri ve bunlar gibi 

ürünlerin alımı satımı ,pazarlaması ,imalatı ,ithalat ve ihracatını yapmak 

b-)Hertürlü un ve unlu mamuller pasta tatlı çeşitlerini işlemek, ambalajlamak ve genel 

pazarlamasını yapmak  

c-)Hertürlü gıda maddeleri üretmek ,imal etmek depolamak,üretilen maddelerin yarı mamul 

hale getirerek ,almak satmak ihraç ve ithal etmek  

d-)Her türlü  pişmaniye ,saray helvası ,çikolata , şekerleme ürünleri ,kestane şekeri ve bunlar 

gibi ürünlere ilişkin  imal ve ticareti yapan kurucuların bizzat tek başlarına kendi  üretim ve 

imalatlarını sonlandırarak   anonim şirket  bünyesinde  pişmaniye ve türevlerine ilişkin 

Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalatı sağlamak 

, Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet 

geliştirmek ,Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar oluşturmak 

,Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmak amacıyla ortak pazarlama alanları 

oluşturmak 

e-) Konusu ile ilgili bayilikler almak veya vermek , 
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f-)Konusu ile ilgili satış büfeleri açmak ,buralarda her türlü gıda maddelerinin alım ve satımını 

yapmak  

Konusu ile ilgili hertürlü ambalaj ürünlerini almak,satmak ,imal etmek ,ithalat ve ihracatını 

yapmak 

g-)Konusu ile ilgili hertürlü taşınmazı satın almak veya bizzat inşaa ederek sahip olmak , 

bunları kiralamak veya satmak ,bunlar üzerinde başkalarına terhin ve ipotek hakları tesis etmek 

veya kendi alacaklarını teminen gayrimenkul veya menkull mallar üzerinde ipotek veya rehin 

almak , hertürlü teminatlı ve teminatsız yurt içinde veya yurt dışında istikraz mukaveleleri 

akdetmek i banka vesair müesseselerden krediler almak, 

 

ğ-) Birliğin amacı Pişmaniye üreticilerinin pişmaniye,saray helvası,lokum,kestane 

şekeri,cezerye,tahin,pekmez,helva ve şekerleme ile ilgili benzeri ürünlerini üretime, değerlendirme 

ve pazarlama konularındaki müşterek menfaatlerini korumak, bu hususta iktisadi faaliyette 

bulunmak, faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, dış memleketlerle olan münasebetlerini 

düzenlemek, Birliği geliştirmek ve ihtiyaç duyulan hususlarda meslektaşlarımızın eğitilmelerine 

yardımcı olmak. 

 

 

. ÇALIŞMA KONULARI: 

1-Pazarlama ile ilgili her türlü fonksiyonların yerine getirilmesi için çalışmalarda bulunmak. 

2- Piyasaya sevk işlerinde her ürünün teknik özelliklerine uygun taşıt araçlarını satın almak 

veya kiralamak 

3-Üretimi her aşamada koordine ederek her türlü zararlı göreneklerden kurtarmak suretiyle 

maliyetleri düşürmek, kaliteyi ve verimliliği arttırıcı tedbirleri alarak üretimde karlılığı 

arttırmak. 

4- Ürünlerin işlenmesi ve piyasaya sevki hususunda gerekli tesisleri kurmak 

5-Ortakların faaliyetleri hususunda ihtiyaç duyacakları makine,alet , ekipman ları ve diğer 

hertürlü girdileri  ucuz malzemleri  ve gerektiğinde kredili olarak temin etmek 

6-Ortaklara hukuki, mali ve teknik konularda yardımcı olmak, gerektiğinde bu konularda 

eğitim ve denetim yapmak 

7-Çalışma konuları ile ilgili şirket kurmak ve kurulmuş olan şirkete iştirak etmek 

8-Tüm üreticlerin bu birleşmeden dolayı tamamen fabrikalarını kapatmak 

9-Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü işleri yapabilir. 

10-Şirket herçeşit tahvil,bono,varlığa dayalı ve varlık teminatlı menkul, kıymet iskonto 

esasına dayalı düzenlemeler  de dahil diğer borçlanma alma ve değiştirme hakkına ait senetler 

ile herçeşit menkul kıymetler ve kira sertifikası ile diğer hertürlü borçlanma niteliğindeki 

sermaye piyasası araçlarını ve menkul kıymetleri genel kurul kararı ile çıkarabilir. 

 

. 

. 

. 

. 
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Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka 

işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun 

onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. 

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığından gerekli izin alınacaktır. 

 

ŞİRKETİN MERKEZİ 

 

MADDE 4 - Şirketin merkezi .......................................................................’dır. Adresi 

.....................................................................................dir. Adres değişikliğinde yeni adres, 

ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş 

adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış 

olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi 

sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler 

açabilir. 

Şirketin şube açması halinde, söz konusu söz konusu şubeler, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.  

 

ŞİRKETİN SÜRESİ 

 
MADDE 5 - Şirket süresi ,kuruluşundan itibaren 99 yıldır.   İşbu süre   kanuni sebeplerle veya Genel 

Kurul’un Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer, uzatılabilir 

ve kısaltılabilir.   

 

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ 

 

MADDE 6 -  Şirketin sermayesi 800 bin Türk Lirası değerindedir.  Bu sermaye, her biri 10 

Türk Lirası değerinde 80.000  paya ayrılmıştır. 

Bundan 10.000 paya karşılık .100.000 Türk Lirası, 

Bundan 10.000 paya karşılık .100.000 Türk Lirası 

Bundan 10.000 paya karşılık .100.000 Türk Lirası 

Bundan 10.000 paya karşılık .100.000 Türk Lirası 

Bundan 10.000 paya karşılık .100.000 Türk Lirası 

Bundan 10.000 paya karşılık .100.000 Türk Lirası 

Bundan 10.000 paya karşılık .100.000 Türk Lirası  

Bundan 10.000 paya karşılık .100.000 Türk Lirası 

 

tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı 

ödenmiştir. 

Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. 

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.Şirket’in sermayesi, 

gerektiğinde şirket ortaklar kurulunun ¾ pay ve paydaş çoğunluğu kararıyla  Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 
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PAYLARIN DEVREDİLMESİ:  

Nama yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak devredilebilir. Payların devri şekle 

bağlıdır. Pay sahiplerinden biri (‘’Devir Eden’’) sahibi olduğu   paylarını kısmen veya tamamen 

(‘’Teklif Edilen Paylar’’) üçüncü bir kişiye (‘’Devir Olunan’’) devretmek istediğinde; 

1- Devretmek veya satmak niyetini, 

2- Paylarının tamamını ve yahut bir kısmını teşkil eden bu payların adedini, 

3- Teklifte bulunduğu Devir Olunan’a ait bilgileri, 

4- Pay bedelini, 

5- Teklife ilişkin diğer hususları yazılı bir ihbarla (‘’Devir ihbarı’’) diğer pay sahiplerine ve 

Yönetim Kurulu’na bildirecektir. 

Diğer pay sahipleri, devir ihbarı yapılmasından itibaren otuz(30) gün içinde Teklif Edilen 

Payları, Devir ihbarı’nda belirtilen bedel ve şartlar üzerinden satın alıp almayacağını Devir 

Eden’e yazılı olarak bildirecektir. Devir ihbarı içeriğinde değişiklik olması halinde bu 

paragrafta belirtilen otuz (30) günlük süre, yenilenmiş sayılacak Devir ihbarının alınmasından 

itibaren yeniden başlayacaktır. Bu surede bir bildirimde bulunmayan pay sahiplerinin Devir 

Eden’in teklifini reddettiği kabul edilir. Eğer pay sahiplerinden biri söz konusu payları satın 

almak isterse, Teklif Edilen Paylar o pay sahibine devredilecektir. Birden fazla pay sahibi devir 

almak istediğini beyanı bildirirse teklif edilen paylar devir almak isteyen pay sahipleri arasında 

eşit olarak paylaşılacaktır. Diğer paydaşlar teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak 

istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirime herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını 

satmak isteyen paydaş 3. şahıslara diğer paydaşlara teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir 

fiyatla paylarını satabilir. 

 

Payların devrinin şirkete karşı bir hüküm ifade edebilmesi devrin pay defterine işlenmiş 

olmasına bağlıdır. 

 

Yönetim Kurulunun muvafakati şarttır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi onay 

vermekten imtina edebilir. Devir pay defterine işlenmemişse şirket açısından ortak, pay 

defterinde adı yazılan kişidir. Pay defterine işleme Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. Devralan 

KOSGEB desteği kapsamında gerekli şartları bünyesinde barındırmak zorundadır.   

 

ORTAKLIKTAN ÇIKMA: 

Ortak birlik şirketler: 

Şirket kuruluşundan itibaren ilk 3 yıl ortaklıktan çıkma ve hisse devri yapılamayacaktır. 

Hesap senesi sonundan en az 6 ay önce birliğe yazılı olarak müracaat etmek şartıyla, kendi 

istekleri ile ortaklıktan çıkabilirler. Ortaklıktan çıkma birlik Genel kurul kararı ile olur. 

 

ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA: 

 Aşağıdaki hallerde ortak şirketler, birlikten çıkarılabilir. 

a) Kanun ve anasözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemek, 

b) Birlik aleyhinde faaliyet göstermek, 
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c) Birliğin kefaletiyle temin edilmiş kredi ve yardımları birlik talimatı dışında kullanmış olmak, 

d) Kendi nam ve hesabına birliğin üretmiş olduğu ürünleri başka yerde yaptırıyor olmak. 

e)Ortak olan şirketin hissedarı, temsil ve ilzama yetkili kişileri yüz kızartıcı suçlardan ve devlete 

karşı terör suçlarından ceza almış ve cezası kesinleşmiş olması durumunda  

f)TTK ve BK’da düzenlenmiş ortaklıktan çıkarılmanın nedenlerinin tamamı: 

Ortaklıktan çıkarılma  genel kurulun oy çokluğu kararıyla olur. Çıkarılma kararı gerekçeli olarak 

tutanağa geçirileceği gibi, ortaklar defterine de yazılabilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa 

tebliğ edilmek üzere, on gün içinde notere tevdi edilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren otuz takvim 

günü içinde itiraz davası açabilir.     

Otuz takvim günü içinde, mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarılma kararları 

kesinleşir. Kesinleşmeden sonra çıkarma işlemleri yönetim kurulu eliyle veya yönetim kurulunun 

görevlendireceği kişi tarafından yürütülür. 

Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarılma 

kararı kesinleşinceye kadar devam eder. 

 

BORÇ PARA ALMA: 

Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili kuruluşlardan, ortaklardan borç para alabilir. 

Resmi ve özel teşekküllerden bağış ve yardım kabul edebilir 

 

BİLGİ EDİNMEK HAKKI: 

Yönetim kurulunun, gelir-gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini ihtiva eden 

yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçilerin 63. madde hükümlerine uygun olarak 

düzenleyecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden başlayarak 

bir yıl süre ile birlik merkezinde ortakların incelenmesine hazır tutulur. Talep eden ortaklara 

bilanço ve gelir-gider farkı hesaplarının birer suretinin verilmesi gerekir. Ortakların bilgi 

edinmek hakkı birlik organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılamaz 

 

SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

- Şirketin ticari defterleri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, genel kurulun açık bir 

müsaadesi veya yönetim kurulunun kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen 

defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere hiçbir ortak iş sırlarını başkalarına 

vermeye yetkili değildir. Her ortak ne surette olursa olsun öğrenmiş olduğu şirkete ait iş 

sırlarını, sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmak zorundadır. Bu 

mecburiyete uymayan ortak meydana gelecek zararlardan şirkete karşı sorumludur. 

 

İş bu maddede yazılan yükümlülüklere kasti olarak aykırı davranan ortak en az yüz bin 

amerikan doları cezai şartı ödemeyi kabul eder. 
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BİRLİĞİN ORGANLARI 

ORGANLAR: 

Birliğin organları şunlardır 

a) Yönetim kurulu, 

b) Genel kurul, 

c) Denetçiler 

 

 

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ 

 

MADDE 7 – Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri 

çerçevesinde seçilecek (3) asil üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim 

Kurulu için 2 yedek üye de asil üyeler ile birlikte seçilir. Yönetim Kurulunun seçiminden sonra 

asil üyeler kendi aralarından birini başkan olarak belirler. 

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak: 

…T.C….uyruklu…………TC/Vergi No lu ………….adresinde mukim  …………………. 

………….uyruklu…………TC/Vergi No lu ………….adresinde mukim ................................ 

………….uyruklu…………TC/Vergi No lu ………….adresinde mukim ................................ 

………….uyruklu…………TC/Vergi No lu ………….adresinde mukim ................................ 

………….uyruklu…………TC/Vergi No lu ………….adresinde mukim ................................ 

seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri 

(3) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. 

 

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması 

halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 315 uyarınca yapacağı 

seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına 

sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği 

kişinin süresini tamamlar. 

 

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI 

 

MADDE 8 – Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket imza 

sirküleri tüm yönetim kurulu adına çıkartılacaktır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin 

ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve 

yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden bir tanesinin müştereken atacakları imzalarını taşıması 
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gerekli olup ilgili yetki ve kullanım şartları Yönetim Kurulunun belirleyeceği usullerde imza 

sirküleri ile belirlenecektir. 

Şirketi yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden bir tanesinin müştereken atacakları imzaları ile 

işi esas da şirketi temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. 

MADDE 9- Denetçiler ve Görevleri ; 

 

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden 

fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı …. geçmez. 

 

İlk Denetçi olarak; 

........................................................  .....................................................  

........................................................  .....................................................  

........................................................  .....................................................  

........................................................  .....................................................  

........................................................  .....................................................  

 

Bir yıl süre ile seçilmişlerdir. 

 

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI 

MADDE  10-Yönetim Kurulu Üyeleri; şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya 

genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, yönetim kurulu toplantılarının 

tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir. 

Gizli oy, açık tasnifle yapılan yönetim kurulu ve denetçiler seçimlerinde  en çok oy alanlar seçilmiş 

sayılır. 

Oyların eşitliği halinde Divan Başkanının uygun göreceği şekilde kura seçimi yapılır. Seçilmiş olan 

yedeklerin sıralaması oy sayısına göre yapılır. Oylarda eşitlik halinde listedeki sıralama esas alınır. 

Yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve birlik temsilcisi seçiminde bir tek oy sandığı kullanılır. Sandık 

açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.  

 

Herhangi bir sebeple temsilcilerin kendi firmasındaki temsilciliklerinin sona ermesi halinde yönetim 

kurulu üyeliği sona erer, bu şekilde görevi sona eren veya başka bir nedenle boşalan asil üyelerin 

yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır. 

 

Aynı türde başka bir birliğin yönetim kurulu üyesi olmamak, 

 

Bu şartları taşımadıkları halde seçilenleri ile sonradan kaybedenlerin görevleri kendiliğinden düşer. 
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YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 

MADDE 11- Yönetim Kurulu, her ay veya şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim 

kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin 

çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de 

uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara 

vekil aracılığıyla da katılamazlar. 

 

 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ: 

Yönetim kurulu’nun görevleri şunlardır 

a) Birlik işlerini ortak üreticiler menfaatine en uygun şekilde yürütmek, 

b) Defter ve kayıtların mevzuat çerçevesinde, doğru olarak tutulmasını sağlamak, 

c) Birliğin parası, menkul ve gayrimenkul bütün varlıklarını gereği gibi kullanmak, işletmek ve 

korumak, 

d) İmkânlarla orantılı olarak alım ve satım merkezleri açılmasını genel kurul’a teklif etmek, 

e) Ortak Üreticlere, durumlarına ve genel kuruldan alınacak kararlara göre bilânço yılı içinde tahsil 

edilmek üzere avans vermek, 

f) Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, 

g) Genel kurulda kabul edilmiş bütçe ve kadro cetveline uygun olarak atama yapmak, 

h) Kanunlara aykırı olarak alınan genel kurul kararları aleyhine iptal davası açmak, 

ı) Lüzumlu defterlerin tutulmasını sağlamak, genel kurul toplantısından 35 gün önce faaliyet raporu, 

bilanço, gelir-gider cetvelini ve bütçe teklifini hazırlayıp denetçilere vermek ve genel kurul 

toplantısından 15 gün önce de ortakların incelemesine sunmak, 

j) Genel kurulca uygulanmasına karar verilen Tarım ve Orman Bakanlığınca ve diğer kamu 

kurumlarınca desteklenecek yatırım projelerini hazırlatarak Bakanlığın onayından geçirmek, 

k) Birliğin aczi halinde genel kurulu toplantıya davetle gerekli mercileri keyfiyetten haberdar etmek, 

l) Kanun ve ana sözleşmedeki vecibelerini yerine getirmeyen ortaklar hakkında karar alarak durumu 

genel kurulun onayına sunmak, 

m) Birliği temsile yetkili şahıslar ile denetçilerin seçim ve azillerini ticaret sicili’ne tescil ve ilân 

ettirmek, 

n) Kamu kuruluşları, banka ve diğer kuruluşlardan kredi almak, 
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o) Birliğin amacına uygun gayrimenkul alımlarında, tapu devri veya tapuya şerh verdirilerek bir satış 

vaadi sözleşmesi yapmak, 

ö) Birliğe ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları ve gizlide olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri 

istenildiğinde müfettişlere, birlik  kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine 

göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve 

eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmak, 

y) Denetim amacıyla denetçilerin  talebi halinde birliğie ait her türlü defter ve belgeleri vermek, 

z) Gıda tarım ve Orman Bakanlığınca, yaptırılacak denetim neticesi verilecek talimatlara uymak. 

 

GENEL KURUL 

 

MADDE 12 -Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan 

Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay 

içinde yapılır. Bu toplantılarda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır. 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir. 

 

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri düzenlemeleri uygulanır. Olağanüstü 

Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu 

düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. 

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri 

toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Genel 

Kurul Toplantılarında hissedarlar; kendileri, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri 

vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka 

temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanma yetkilidirler. Vekaletnamenin 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre 

düzenlenmesi şarttır. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan vekil atamaları saklı kalmak 

kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 

hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda 

katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 

tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 

sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas 

sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve 

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

 

 

Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir.Şirket genel kurul toplantılarında, Türk 

Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. 

İşbu Esas Sözleşmede öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Şirketin tüm Genel 
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Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

düzenlemeleri uygulanır.  

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir 

yerinde toplanır. 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan 

yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları 

içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunar. Genel Kurul’un onayladığı iç 

yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. 

 

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİNİN SONUÇLARI  

 

MADDE 13 - Taraflar yukarıdaki hususlardan başka,   Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi 

Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm 

vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Şirket sözleşmesinden kaynaklanan 

yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin 

edecektir.  

 

Şirkete iştirak eden tüm firmalar ; şirketin amaç ve konusu doğrultusunda bizzat tek başlarına 

kendi  üretim ve imalatlarını sonlandırarak proje kapsamında oluşturulan işbirliği firması 

bünyesinde  pişmaniye ve türevlerine ilişkin Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini 

artırmaları amacıyla ortak imalatı sağlamak , Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması 

amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmek ,Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri 

amacıyla ortak laboratuvar oluşturmak ,Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmak 

amacıyla ortak pazarlama alanları oluşturmayı  ,   kabul ve taahhüt etmektedir. 

 

Şirkete iştirak eden tüm firmalar  kendi nam ve hesabına diğer kişi ve kuruluşlarla benzer konu 

ve amaç doğrultusunda işbirliği iştiraki kurmayacaklarını kabul ve taahhüt etmektedir. benzer 

amaç ve konu  doğrultusunda şirket kapsamındaki firmalardan biri veya bir kaçının ; şirket 

kapsamındaki herhangi bir firma ya da   başkaca   firmalar ile işbirliği protokolü düzenlemesi 

ve iştirak  halinde  olması durumunda  şirketin  uğrayacağı maddi ve manevi  her türlü zarar , 

ziyan, itibar ve kazanç kaybından sorumlu olduğunu      kabul ve taahhüt etmektedir.  Firmalar 

, Şirkete iştirak eden firmaların taahhütlerini ihlal kapsamında  şirket nezdinde oluşan ve/veya 

oluşabilecek her türlü zarar ,ziyan ve kazanç kaybının yanı sıra ayrıca iki yüz elli bin amerikan 

doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.  

 

Miras hukukuna ilişkin durumlar iş bu maddenin istisnasıdır. 
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HİSSEDAR FİRMALARA İLİŞKİN ÜRETİM KAPASİTESİ VE ÜRETİME GEREKLİ 

TEÇHİZAT 

 

 

Ortakların üretim kapasiteleri ve  personel sayısı yukarıdaki tablodaki şekliyle belirlenmiştir.  

Şirketin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına binaen kanuni sebeplerle veya Genel Kurul’un Türk 

Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile üretim kapasitesi ve personel sayısı 

arttırılabilir veya azaltılabilir.  

 

İhtiyaç Olarak Belirlenen Makine- Teçhizat 
 

Ürün Adı Talep Edilen Sayı 

Personel  85 

Çekme Makinası 8 adet 

Hamur Makinası 5 Adet 

Şeker Kaynatma Makinası (1 Adet Vakumlu) 3 Adet 

Soğutma Taşı 2-3 Adet 

Helva Kırmalar - 

Presler (Manuel veya Otomatik) - 

Tepsiler- Tezgahlar - 

Yatay Ambalaj Makinası 3 Adet 

Tarihleme Makinası 5-6 Adet 

Shinik Makinası 2 Adet 

Metal Dedektör 1 Adet 

Çikolata Üretim Hattı - 

Çikolata Kaplama Makinası 3-4 Adet 

Hijyen bariyeri - 

Jeneratör, Kompresör ve Trafo - 

 

Yönetim kurulu toplantılarında kullanıma uygun makine teçhizat seçimi ve fiyatlandırması 

yapılacaktır.   

İşletme Adı Üretim Kapasitesi Personel Sayısı Temsilci Adı-Soyadı 

İzmit Can Pişmaniye 80 ton 5 Yaşar CAN 

Boğaziçi Pişmaniye 80 ton 5 Kadir ÇETİN 

Burak Pişmaniye 195 ton 25 Mesut ERDOĞAN 

Buşah Pişmaniye 55 ton 11 Mustafa ŞAHİN 

Üçcan Pişmaniye 110 ton 10  Uğur ÜÇCAN 

Şahane Pişmaniye 130ton 10 Salih YILMAN 

Önder Pişmaniye 125 ton 15  Davut Önder AKBAŞ 

TOPLAM 775 TON  81  
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İLAN 

 

MADDE 14 - Şirkete ait ilanlar,  Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası 

hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 

onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki 

gazete ile yapılır. 

 

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi 

hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce TTSG’de 

yapılması zorunludur. 

 

HESAP DÖNEMİ: 

 

MADDE 15 - Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu 

günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar 

ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer. 

 

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI: 

MADDE 16- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra 

kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın 

%...’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için 

şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.  

 
Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay 
sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak 
toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. 
 
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçe ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için 
belirlenen kar payı nakden  ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve 
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı 
dağıtılmasına karar verilemez. 
 
Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay 
sahiplerine yüzde ……. oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere 
dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. 
 

YEDEK AKÇE 

 

MADDE 17 - Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 

ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır. 
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KANUNİ HÜKÜMLER 

 

MADDE 18- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

 

 

 

KURUCULAR 

 

Kurucunun Adı ve Soyadı      İmza 

............................………     …… 

  

  

 

 


