Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
ESKİ METİN

YENİ METİN

Madde 3- MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3- MAKSAT VE MEVZUU

Şirket, karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde
kullanılan her türlü yeni ve kullanılmış vasıtalar
ile bina ve alt yapı inşaatlarında kullanılan iş
makinaları, deniz taşımacılığında kullanılan yat
motoru dahil çeşitli araç motorları ve aksamı
ithali ile ziraat ve askeri alanlarda kullanılan araç,
makina ve teçhizatın kısmen veya tamamen
imali, montajı, ithali, bakım ve servisi, yedek
parça imali işleri ile otomotiv sanayiindeki her
nevi mamullerinin, acenteliği, mümessilliği,
pazarlanması, dağıtımı, yedek parça ithali, ihracı
satışı, montajı bunların bakımı ve ticaretini
yapmak;
motor
sporları
ile
ilgili
spor
organizasyonları düzenlemek, başarılı olanları
ödüllendirmek, bu konuyla bağlantılı olarak
otomotiv sanayi mamullerini ve yedek parçalarını
ithal ve ihraç etmek, kuracağı servis istasyonları
ve atölyeler vesair işyerleri için her nevi tesisat
makina teçhizat alet ve edevat ithal ve ihraç için
satın almak gereğince kiralamak suretiyle temin
etmek üzere kurulmuştur.

Şirket, karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde
kullanılan her türlü yeni ve kullanılmış vasıtalar ile
bina ve alt yapı inşaatlarında kullanılan iş
makinaları, deniz taşımacılığında kullanılan yat
motoru dahil çeşitli araç motorları ve aksamı ithali
ile ziraat ve askeri alanlarda kullanılan araç,
makina ve teçhizatın kısmen veya tamamen imali,
montajı, ithali, bakım ve servisi, yedek parça imali
işleri ile otomotiv sanayiindeki her nevi
mamullerinin,
acenteliği,
mümessilliği,
pazarlanması, dağıtımı, yedek parça ithali, ihracı
satışı, montajı bunların bakımı, kiralanması ve
ticaretini
yapmak;
otopark
işletmeciliği
yapmak ve motor sporları ile ilgili spor
organizasyonları düzenlemek, başarılı olanları
ödüllendirmek, bu konuyla bağlantılı olarak
otomotiv sanayi mamullerini ve yedek parçalarını
ithal ve ihraç etmek, kuracağı servis istasyonları
ve atölyeler vesaire işyerleri için her nevi tesisat
makina teçhizat alet ve edevat ithal ve ihraç için
satın almak gereğince kiralamak suretiyle temin
etmek üzere kurulmuştur.

Şirket bu faaliyetlerini yürütebilmek, maksat ve
mevzuunu gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen
iş ve işlemleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere,
yapabilecektir.

Şirket bu faaliyetlerini yürütebilmek, maksat ve
mevzuunu gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen
iş ve işlemleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere,
yapabilecektir.

a) Maksat ve mevzuun tahakkuku için
lüzumlu her nevi fabrika, imalathane,
atölye ve depolar ile servis istasyonları,
satış mağazaları ve büroları tesis ve inşa
etmek veya başka suretlerle temin etmek
ve bunları işletmek.

a) Maksat ve mevzuun tahakkuku için
lüzumlu her nevi fabrika, imalathane,
atölye ve depolar ile servis istasyonları,
satış mağazaları ve büroları tesis ve inşa
etmek veya başka suretlerle temin etmek
ve bunları işletmek.

b) İmal ve monte edilecek üniteler için
lüzumlu ham ve yarı veya tam mamul,
malzeme ve aksamı ve şirketin kuracağı
fabrika,
imalathane,
atölye,
servis
istasyonu ve depo ve sair işyerleri için her
çeşit tesisat, makina, parçalar, teçhizat,
alet ve edavatı ithal ve mübayaa etmek
veya bunları kira ile veya başka suretler
ile temin etmek.

b) İmal ve monte edilecek üniteler için
lüzumlu ham ve yarı veya tam mamul,
malzeme ve aksamı ve şirketin kuracağı
fabrika,
imalathane,
atölye,
servis
istasyonu ve depo ve sair işyerleri için her
çeşit tesisat, makina, parçalar, teçhizat,
alet ve edavatı ithal ve mübayaa etmek
veya bunları kira ile veya başka suretler ile
temin etmek.

c) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü adi ve
ticari ve mali ve sınai muameleler ve
tasarruflarda bulunmak ve iş taahhütlere

c) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü adi ve
ticari ve mali ve sınai muameleler ve
tasarruflarda bulunmak ve iş taahhütlere

Doğuş Otomotiv - 29.03.2018 tarihli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
1/5

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
ESKİ METİN

YENİ METİN

girişmek ezcümle bilumum ithalat ve
ihracat yapmak.

girişmek ezcümle
ihracat yapmak.

bilumum

ithalat

ve

d) Konu ile ilgili her türlü ticari acentalık, içte
ve dışta her türlü nakliye, gümrükleme
işleri komisyonculuk ve mümessillik
faaliyetlerinde bulunmak.

d) Konu ile ilgili her türlü ticari acentalık, içte
ve dışta her türlü nakliye, araç kiralama,
otopark işletmeciliği, gümrükleme işleri
komisyonculuk
ve
mümessillik
faaliyetlerinde bulunmak.

e) Pazarlama ve dağıtım işlerini yürütmek
üzere
mağazalar,
galeriler,
servis
istasyonları, yedek parça satış büroları
kurar, inşa eder veya ettirir, kiralar,
işletir.

e) Pazarlama ve dağıtım işlerini yürütmek
üzere
mağazalar,
galeriler,
servis
istasyonları, yedek parça satış büroları
kurar, inşa eder veya ettirir, kiralar, işletir.
f)

f)

Genel mümessillikler alır ve bu işlerle ilgili
her nevi anlaşmaları yapar. Mevzuu ile
ilgili olmak kaydı ile yerli ve yabancı
firmalardan
mümessillik,
müşavirlik,
temsilcilik, acentalık alır ve yerli ve
yabancı firmalara mümessillik, temsilcilik,
müşavirlik ve acentalık verir.

g) Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile patent,
ihtira
beratı,
marka,
Know-How
anlaşmaları yapmak, bunları satın almak,
kiraya vermek, kira ile tutmak, gerekirse
satmak.
h) Mevzuata uygun olmak şartıyla maksat
ve mevzuunun tahakkuku için faydalı
görüldüğü takdirde yerli ve yabancı
kurulmuş
ve
kurulacak
şirket
ve
firmalarla yeni şirketler kurar, kurulmuş
şirket ve teşebbüslere ortak olur. Aracılık
yapmamak kaydı ile hisse senetlerini
veya paylarını satın alır ve gerektiğinde
bunları
satar.
Kanuni
mevzuat
çerçevesinde her türlü sermaye piyasası
aracı ihraç eder. Aracılık yapmamak ve
menkul kıymet portföy yöneticiliğinde
bulunmamak
kaydı
ile
istikraz
sözleşmeleri yapar.

i)

Memleket içinde veya dışında uzun orta
veya kısa vadeli teminatlı veya teminatsız
istikrazlar akdedebilir ve yurt dışında
mevzuata uygun olarak sermaye piyasası
araçları ihraç edebilir.

Genel mümessillikler alır ve bu işlerle ilgili
her nevi anlaşmaları yapar. Mevzuu ile ilgili
olmak kaydı ile yerli ve yabancı
firmalardan
mümessillik,
müşavirlik,
temsilcilik, acentalık alır ve yerli ve yabancı
firmalara
mümessillik,
temsilcilik,
müşavirlik ve acentalık verir.

g) Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile patent,
ihtira
beratı,
marka,
Know-How
anlaşmaları yapmak, bunları satın almak,
kiraya vermek, kira ile tutmak, gerekirse
satmak.
h) Mevzuata uygun olmak şartıyla maksat ve
mevzuunun
tahakkuku
için
faydalı
görüldüğü takdirde yerli ve yabancı
kurulmuş ve kurulacak şirket ve firmalarla
yeni şirketler kurar, kurulmuş şirket ve
teşebbüslere
ortak
olur.
Aracılık
yapmamak kaydı ile hisse senetlerini veya
paylarını satın alır ve gerektiğinde bunları
satar. Kanuni mevzuat çerçevesinde her
türlü sermaye piyasası aracı ihraç eder.
Yönetim Kurulu kararı ile ilgili
mevzuata uygun olarak her çeşit
tahvil, finansman bonosu ve diğer
borçlanma
araçlarını
ihraç eder.
Aracılık yapmamak ve menkul kıymet
portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydı
ile istikraz sözleşmeleri yapar.
i)

Memleket içinde veya dışında uzun orta
veya kısa vadeli teminatlı veya teminatsız
istikrazlar akdedebilir ve yurt dışında
mevzuata uygun olarak sermaye piyasası
araçları ihraç edebilir.

Doğuş Otomotiv - 29.03.2018 tarihli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2/5

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
ESKİ METİN
j)

Şirket
faaliyetleri
için
lüzumlu
gayrimenkuller satın alır, gerektiğinde
satar, inşa eder, ettirir veya kiralar.
Sermaye Piyasası Kanunu, tebliğleri ve
düzenlemeleri kapsamında menkul ve
gayrimenkullerini kendi tüzel kişiliği adına
veya
olağan
ticari
faaliyetlerinin
yürütülmesi amacıyla diğer şahıs veya
şirketlerin borçlarının teminatı olmak
üzere bankalara veya hakiki veya hükmi
şahıslara ipotek ve rehin eder, kefalet
verir, ipotekleri fek ettirir, rehinleri terkin
eder ve ettirir.

YENİ METİN
j)

Şirket
faaliyetleri
için
lüzumlu
gayrimenkuller satın alır, gerektiğinde
satar, inşa eder, ettirir veya kiralar.
Sermaye Piyasası Kanunu, tebliğleri ve
düzenlemeleri kapsamında menkul ve
gayrimenkullerini kendi tüzel kişiliği adına
veya
olağan
ticari
faaliyetlerinin
yürütülmesi amacıyla diğer şahıs veya
şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere
bankalara veya hakiki veya hükmi
şahıslara ipotek ve rehin eder, kefalet
verir, ipotekleri fek ettirir, rehinleri terkin
eder ve ettirir.

k) Giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği
hallerde başkalarına ait menkul ve
gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine
ipotek, rehin, işletme rehni veya aynî
haklar iktisap eder, ipotekleri ve rehinleri
fek ve terkin ettirir.

k) Giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği
hallerde başkalarına ait menkul ve
gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine
ipotek, rehin, işletme rehni veya aynî
haklar iktisap eder, ipotekleri ve rehinleri
fek ve terkin ettirir.

l)

l)

Şirket, Genel Kurul tarafından kabul
edilen bağış ve yardım politikasında
belirlenen usul ve esaslar ile bu konuda
Sermaye Piyasası Kanunu, tebliğleri ve
düzenlemelerine uygun olarak bağış
yapabilir.

Madde 6- SERMAYESİ:

Şirket, Genel Kurul tarafından kabul edilen
bağış ve yardım politikasında belirlenen
usul ve esaslar ile bu konuda Sermaye
Piyasası
Kanunu,
tebliğleri
ve
düzenlemelerine uygun olarak bağış
yapabilir.

Madde 6- SERMAYESİ:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen
izinle 2008 yılında kayıtlı sermaye sistemine
geçmiştir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen
izinle 2008 yılında kayıtlı sermaye sistemine
geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 660.000.000,TL (Altıyüzaltmışmilyon Türk Lirası) olup her
biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde
660.000.000 (Altıyüzaltmışmilyon) adet paya
bölünmüştür.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 660.000.000,-TL
(Altıyüzaltmışmilyon Türk Lirası) olup her biri
1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde
660.000.000 (Altıyüzaltmışmilyon) adet paya
bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa
dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre
için yetki alması zorunludur. Söz konusu

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 ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için
yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
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yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu
kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
220.000.000,-(ikiyüzyirmimilyon) TL’dır. Bu
sermayenin tamamı herbiri 1,-TL kıymetinde
hamiline yazılı 220.000.000 adet paya
bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
220.000.000,-(ikiyüzyirmimilyon) TL’dır. Bu
sermayenin tamamı herbiri 1,-TL kıymetinde
hamiline
yazılı
220.000.000
adet
paya
bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay
çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarını
kısmen
veya
tamamen
sınırlandırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya,
itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya
tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.

Madde 7- PAYLAR:

Madde 7- PAYLAR:

Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine tabidir.

Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine tabidir.

Payların nominal değeri 1,-TL olup, sermayeyi
temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 1,-TL olup, sermayeyi
temsil
eden
paylar kaydileştirme
esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Sermayeyi temsil eden paylar üzerinde
herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Her bir pay bir oy hakkı verir.

Madde 16- GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Madde 16- GENEL KURUL TOPLANTILARI:

a) Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak
toplanır.

a) Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak
toplanır.

Olağan genel kurul, şirketin hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay içinde
ve yılda en az bir defa toplanır.
Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin
gerektirdiği hallerde ve zamanlarda
toplanır.
Genel
kurul,
gündemdeki
konuları görüşüp gerekli kararları alır.

Olağan genel kurul, şirketin hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay içinde
ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü
genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği
hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel
kurul, gündemdeki konuları görüşüp
gerekli kararları alır.

Olağan ve olağanüstü genel kurulun
toplanma yeri, zamanı ve gündemi, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Olağan ve olağanüstü genel kurulun
toplanma yeri, zamanı ve gündemi, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
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Kanunu
ile
ilgili
diğer
hükümlerine göre ilan olunur.

YENİ METİN
mevzuat

Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine
göre ilan olunur.

Genel
Kurul
Toplantıları
mevzuatın
gerektirdiği biçimde T.C Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası
Kurulu ve gerekebilecek sair mercilere
duyurulur.

Genel
Kurul
Toplantıları
mevzuatın
gerektirdiği biçimde T.C Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve
gerekebilecek sair mercilere duyurulur.
Genel kurul toplantıları, söz hakkı
olmaksızın
menfaat
sahipleri
ve
medya dâhil kamuya açık olarak
yapılabilir.

b) Genel kurul toplantıları, yönetim kurulu
tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak
genel kurulca onaylanan ‘Genel Kurulun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç
Yönerge’ düzenlemelerine uygun olarak
yürütülür.
c) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda
katılım: 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.

b) Genel kurul toplantıları, yönetim kurulu
tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak
genel kurulca onaylanan ‘Genel Kurulun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç
Yönerge’ düzenlemelerine uygun olarak
yürütülür.
c) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda
katılım: 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.
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