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sEr-cuK GtDr\ Er\JDuSTRi
Genel Kurulunun Qahgrna Esas

niniNci n0r0a
mag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar

Amag ve kapsaLm

MADDE 1- Bu iE Yonergenin

SelEuk Grda Enrliistri ihracat it Anonim $irketi genel kurulunun gahgma esas ve usullerinin.
Kanun, ilgili me,vzuat ve esas h rikiimleri gerEevesinde belirlenmesidir.
Bu iE Yonerge Sielguk Grda
kurul toplantrLlannr kapsar.

ri ihracat ithalat Anonim $irketinin tiim olafan ve ola[arriistii genel

Dayanak

Mr\DDE 2- Bu iE Ydnerge, A iil1 ile Bu
Toplantrlarda Bulurracak Giimrii
hiikiimlerine uy6;un olarak yonet

Tanrmlar

MIIDDE 3- Bu iE'Ydnergede

1 )
? \
' t l

Birleqim : Genel kurulu
Kanun: I3/I/20I1 tarihl
Otunlm: Hr:r birleqimin
her birini.

bir giinltik toplantrsrnr,
ve 6102 sayrh Ttirk Tic4rerl Kanununu,
inlenme, yemek arasl vq b<>nzerinedenlerle kesilen boltmlerinden

4) Toplrantr: OlaSan ve ntistti g;enel kurul toplantrlanm,
5) Toplrantr bagkanhfir: Ka

tarafi ndan toplantryr yd
unun 419 uncu maddesinin birinci fikrasrna uygun olarak genel kurul

mek ti;zere segilen toplantrLbagkanrndan, gerepinde genel kurulca
segilen toplantl bagkan
ve toplanl baqkanrnrn

ifade eder.

rsrndan, toplantr bagl:arunca belirlenen tutanak yazmamndan
kli gor:mesi halinde oy toplama memurundan oluqan kurulu,

ix:iucia6fiM
KuruLlun (lahgma Usul ve Esaslarl

Uyulacak htil<iimler

LADDE 4 -'Ioplantl, Kanunun, mevzuallln ve esas sozlegmenin genel kurula iligkin
hiikiimlerine uygun olarak yaprh

\\
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Toplantr yerinLe giriq ve haz

NIIADDE 5.-

l) Toplantr yerine, yoneti
sahipleri veya bunlann
Bakanhk temsilcisi ve
girebilir. $irketin Difer
teknisyernleri,basm men
Piyaslasr Kurulu'nun hal

2) Toplanrtr yerine giriqte.
kunrlan elektronik gen
gerq:ek kiqi pay sahiple
gcisterrneleri, tiizel kigi
bu sure:tle hazr bulun
Soz konusu kontrol i
veya birden fazlayo
kigiJer ttarafindan yapt!

3) Ttinr pay sahiplerini al
duyrlar:zrk krrtasiyenin.,
bulundnrulmasrna iliq

f6,plantrnrn agtlmasr

IWA,DDE 6 - Tc,plantr r;irket
idarre biriminrin traqka bir yeri
belirtilen ga[.nsrz toplantr hiikti
bagkan yardrncrsr veya yonetim
maddelerinde belirtilen nisaplan

Toplantr baqkanhfrmn olugtu

M/\DDE 7-
1) Bu iq Ydnergenin 6 ncr

Onceliklle dneriLlen aday
olma zc,runluhr[u da

2) Bagkan terafindan en
memurll sorevlendirilir,
teknik iqlemlerin topla
szman ldqiler

kurulu tarafindan diizenlenen hazr bulunanlar listesine kayrth pay
msilcileri, yonetim kurulu iiyeleri, var ise denetgi, gorevlendirilmiq ise

planil bilgkanh$na segilecek veya gorevlendirilecek kigiler
oneticileri,Eahganlan,misafirler,ses ve gdrtintti alma
uplan toplanil yerine girebilirler. (vekaleten oy kullanmada Sermaye
ra agrk l\nonim Ortakhklar'a iligkin dtizenlemelerine uyulur,.)

gergek kigi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarmca
:l kurul sristeminden tayin edilen temsilcilerin kimlik gostermeleri,
inin rtemsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini
pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etnneleri ve
lar listesinde kendileri igin gdsterilmiq yerlerr imzalamalan qarrttrr.
mleri, ydnetim kurulunca veya yonetim kurulunca gorevlendirilen bir
m kurulu tiyesince yahut yonetim kurulunca gorevlendirilerr kigi veya

;ak gekilde toplantr yerinin haztrlanmasrna, toplantr srrasrnda ir,tiyug
dokiimanlann, araE ve gereglerin toplantr yerinde hazrr
n gdrevler ydnetim kurulunca yerine getirilir.

in bulundufu yerde veya girket merkezinin bulundu[r,rmiilki
, onceden ilan edilmiq zamanda (Kanunun 416 numaddesinde
eri sakhdrr) umuni heyet toplantrlanna , yonetim kurul baglcam ya da

kurulu iiyelerinden birisi tarafindan, Kanunun 418 inci ve 4ilr incj
sa[llan<hfrnrn bir tutanakla tespiti izerrne agrlrr.

masr

addesi hUkmii uyannca toplantryr agan kiqinin yonetimind,e
arasmdan genel kurulun yonetiminden sorumlu olacak pay sahibi

unma)iajn bir baqkan ve gerek goriiltirse baqkan yardrmcrsr segilir.
bir tutanLak yzmanr ve gerekli goriiliirse yeteri kadar oy toplanLa
. (Elektronik genel kurul sistemini kullanan qirketler igin bu konudaki
amnda yerine getirilmesi amacryla toplantr baqkanr tarafindan

rilebilir.)
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3) Toplantr baq.kanhgr,
imz;alama hususunda

4) Toplarrtr bagkanr gene
Yrinerge hiikiimlerine

'Ioplantr 
baqkarnhfrrun giirev

MADDE 8 --Toplantr bagkanh

tasartstrun, esas soz

yettkileri

, bagkanm yonetiminde aqa$rda belirtilen gorevleri yerine gJetir.ir:

1) Toplantrnrn ilanda g
toplantr yerinin buna u

2) Genel lcurulun toplantl
olan pirketlerin interne
gafnhp gafnlmadr[rnr
tarihinclen en az iki
cinceden girkete pay se i voya pay sahiplifiini ispatlayrcr belge vererek adreslerini bildiren
pay sahiplerine, toplant:
taahlhtitli.i mektupla bi
gegirmek.

3) Toplanlr yerine girig ye isi olmayanlann, toplantrya girip girmediklerini ve toplantrL yerine
girigle ilgili olarak bu
g6re vlerin Lq!!q{!ql!t

Yonergenin 5 inci maddesinin ikinci fikrasrnda htiktim altrna ahnan

4) Gend kurulun, K.anunu
sahiplerinin veya temsi
yaprJmalsrna iti.raz olup
incelemek.

ilerinin tiimiini.in hazr bulunup bulunmadr[rnr, toplantrnrn bu rpekilde
adr[rnr ve nisabrn toplantr sonuna kadar korunup korunmadr[mr

5) Defigiklife gi<lilmig isedefi;;ikllikleri de igeren esas sozleqmenin, pay defterinin, yo;netim
kurulu yrlhk faaliyet r nun, denetgi raporlanmn, finansal tablolann, giindemin,
glindemde esar;

ffiffiffi &
lanil tutana[rnr ve bu tutana$a dayanak oluqturan difer evr.akr
kilidir.

kurul toplantrsrnr yonetirken Kanuna, esas sdzleqmeye ve b'ig
ygun harreket eder.

:rilenL adreste yaprhp yaprlmadrSrnl ve esas sozlegmede belirtilnnigse
gun olup olmadr$rnr incelemek.
a, esas sozleqmede gosterilen qekilde, internet sitesi aEmaklie ytiktimlii
sitesinde ve Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yuyt-lanan ilanla
bu gafrrnrn, ilan ve toplantr gtinleri harig olmak izere,toplantr
r 6nce yaprhp yaprlmadr$rnr, pay defterinde yazirpay sahiplerine,

giinii ile gtindem ve ilarun grktr[r veya Erkacagr gazetelerin iadeli
rilip billirilmedifini incelemek ve bu durumu toplantr tutarLalrna

lunca yerrine getirilip getirilmedi[ini kontrol etmek.
r 416 nc:L maddesi uyannca gafrrsrz toplanmasr halinde pay

de[i gikligi vars a ycinetim kurulun ca hazrlanmr g de gi giklik
degigikligi Gtimrtik ve Ticaret Bakanhprmn iznine tabi olrnasr

tana!1ncla belirtmek.
i imzaratmak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katrlanlann
veya ltizum iizerine yapmak ve temsil belgelerinin do[rulufiunu

durumunda ise Bakanh alrnan izinyazrsr ve eki degigiklik tasanstntn, yonetim kurulu
tarafiLndan diizenlenmiq azr bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme lizerine toplanfiya
gafnlmlgsa bir onceki trya iligkin erteleme tutanafrmn ve toplantrya iligkin diller
gerekli belgelerin eksi iz bfu biq;imde toplantr yerinde bulunup bulunmadr[mr tespit etrnek
ve bu dururnu tloplantr t

6) Hazrc bulurranlar listesi
kimlik konlroliinii itiraz
kontrol rotmek.

7) Muraihhas iiyelerile en
toplanh<la tLazrr o.lup ol

bir yonetim kurulu tiyesinin ve denetime tabi girketlerde denetginin
m ttespit etmek ve bu durumu toplantr tutanafrnda belirtmek.

8) Giinclem gerge',resinde I kuruLl gahgmalarrnr yonetmek, Kanunda belirtilen istisneLlar
haricinde giindem dr
tedbirleri almal<.

grkrlmasrnr 6nlemek, toplantr diizenini sallamak, bunun igirr gerekli

9) BirleqimleriL ve oturu rnak, kapatmak ve topiantryr kapatmak.
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l0) Mi.izakere edile
genel lkumla okumak

13) lKanLunun 428 i
kun;la agrklarnak.

14) l(anunun 436nc
belirtilen l<ararlarda oy

gegirmek, karar ve tuta
kull;anrlan oylan higbir

17) l'oplantr turtanaSr
denetgi raporl,annl,
seEimlerin oy kdfrrtlan
bir tutanakla trazr bulu

I\ft\DDE 10.-
1) Olaiian genel kurul gii

11) rGenel lcurulca v
12) 'Ioprlantr igin as

ediJmedilini, karar Kanun ve esas sozleqmede ongdriilen nisaplara uygun olarak ahnrp
alrnmaLdr[rnr goze

husuLslara iliqkin karar, tasan, tutanak, rapor, oneri ve benzeri belgeleri
a da okutmak ve bunlarla ilgili konugmak isteyenlere sciz vermek.
ilecek trrararlara iliqkin oylama yaptrrmak ve sonuglannr billdirmek.
ri nisabrn toplanhmn bagrnda, devamrnda ve sonunda muhafaza edilip

i maddersinde belirtilen temsilciler tarafindan yaprlan bildirimleri genel

maddesi uyannca, oy hakkrndan yoksun olanlarrn anilan maddede
kullanmalannr onlemek, oy hakkrna ve imtiyazh oy kullarumrna

nalalm a ait tutanakl ann diizenlenmesini s a$l amak, itir azlm tutanala
aklan irnzalamak, toplantrda ahnan kararlara iligkin lehte vr: aleyhte

iide yer vermeyecek gekilde toplantr tutanafrnda belirtmek.

KarLun ve esas uyannoa getirilen her ttirlti srrurlamayr gozetmek.
15) Siernayenin yi ide birine sahip pay sahiplerinin istemi tizerine finansal tabl,olann

miiz:ak'3res;i ve buna r konularm gori.iqiilmesini, genel kururun bu konuda karar almasrna
gerek olmiakslzrn bir a sonra yaprlacak toplantrda gortigiilmek iizere erlelemek.

16) Genel kurul gah

Giiindemin giiriigiillme,sine gegi iince yaprlacak iqlemler

I&\DDE 9 - Toplantr bagkam, kurula toplantr gtindemini okur veya okutur. Baqkan tarafindan
giindem madrlel:rinin g6riigti srraslna iligkin bir de[igiklik onerisi olup olmadrsr sorulur, efer bir

un onayma sunulur. Toplantrda hazrr bulunan oylann Eo[unLluEununoneri varsa bu durum genel kurur
kararryla giindern nLadclelerinin lme srasr defiigtirilebilir.

Giindem ve gtimderm n giiri.iqiilmesi

minde aqa$rdaki hususlann yer almasr zorunludur:

r, yonetim kurulu yrlhk faaliyet raporunu, denetime tabi girJketlerde
sal tablclary hazr bulunanlar listesini, gtindemi, onergeleri, varsa
ve tutanaklanil ve toplantryla ilgili ttim belgeleri toplantr bitiminde
an yonetim kurulu iiyelerinden birine teslim etmek.

eri ile varsa denetgilerin ibralan.
m kuruilu i.iyeleri ile denetime tabi girketlerde denetginin segimi.
lerinin ticretleri ile huzur hakkr, ikramiye ve prim gibi haklanmn

a)
b)

Agrhg ve toplantr
YdnetirnLkurulu I'
ve finanr;al tabl n gtrrtiqtilmesi.
YonertimLkurulu ii
Sriresi dolan y6ner
Ydnertim kurulu ti
belirlenr:nesi.
KArrn kullamm inin, da[rtrmmln ve kazang paylarr oranlannrn belirlenmesi.
Varsa esas s( de[iqikliklerinin gori.iqiilmesi.
Gereldi gortilen d

c)
d)
e)

D
s)
h)

ifB*M
iaE

*:?ir

.4 G4'y:  i  i i ; i '

Pas apa. t '1 t  ld  l i i
Tehsin V.l)- i ts! ut i t  SSSf
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w
2) Ola[antistri genel

olugtumr.
toplantrsrnrn gtindemini, toplantr yaprlmasrnr gerektiren sebepler

Agaprda b,elirtilen is drqrnda, toplantr gtindeminde yer almayan konular gor{iqtilemez
ve lcariara b aplanamaz:

a) Ortaklann t
eclilebilir.

d)

c)

b) lKanunun 438 i

nrn haz:rr bulunmasr halinde, gtindeme oybirli[i ile konu ilave

hakh sebeplerin varhsr halinde, yonetim kurulu iiyelerinin g;drevden
: yenilerinin seEilmesi hususlarr genel kuruldahazlr bulunanlann oy

gtinrlemde yer al
'fonetirn kurulu
Iina.nsall tablolarr
rnadde bulunup
verillir.
Giindemde: bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, ba[hhk yiiktimiintin ihlali,

lik sebebiyle gorevin ifasrnda gtigliik, gegimsizlik, nlifuzunL kottivetrirEok grirkette ti
kulliimlmasr gibi
alnrnasr ve yeri

Eokluguyla giin ahnr,

4)

s)

Genel trrunrlda miizake

Yaprlan denetiim a r/eya herhangi bir sebeple Bakanhkga, girket genel kurulunda

birlifii ile karar veril
edilerek karara ba[lanmrq gtindem maddesi, hazr bulunan,lann oy

ikge yeqi4qn g!ry$UlilL\ n ar a baplanamz.

gortiqiilmesi istenen k lar giindeme konulur.

6) Giindern, !,err€;l kurulu 1

Toplantrda siiz alnn

l\4r\DDE 11--

antryir Eapr an tarafindan belirlenir.

1) Goriiqiiltmekte olan m nnaddesi tizerinde soz almak isteyen pay sahipleri veya <li[er
ilgililer durumu toplantlbaqkanlLlrna bildirirler. Bagkanhk soz alacak kigileri gener J<umla
agrklalve tragl'uru suas gore bu kiqilere soz hakkr verir. Kendisine soz srasr selen kisi.
toplarntr yerinde bulunrnryorise soz hakkmr kaybeder. Konuqmalar, bunun igin aynlan
yerden, genel liurula hi
de[i;itirebilirler. Konuq

ben ,yaprlr. Kigiler kendi aralannda konuqma sralannr

bir kiqi, konuqma si.iresi
hakkrnr verdi[li takdirde
stirdiirebilir'. Difier bir b

si.ir:esinin srnrrlandurlmasr halinde, srasr gelip konuqmaslnr yapan
ldu[u zaman, ancak kendinden sonra konugacak ilk kigi konuqrna

konugmiasrnr, o kiginin konugma siiresi iginde tamamlamak lkoguluyra
imde konuqma siiresi uzatrlamaz.

2) Toplantr bagkanrnLca, g( igiilen k.onular hakkrnda agrklamada bulunmak isteyen yonetim
kurullu tiyeleri ile dene ye sraya bakrlmaksrzrn soz verilebilir.

oliffjfl:r;i;, ";
sa ' :  Tahs in  ! ' 'D '  ; i ; !  d i '

/
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SELEUK GIDA ENDIUS]'Ri iH
Genel Kurulunun Qerl lgma Esas

3) Konu;;malann stiresi,
gorti;iilmesi gerekli
kurulca kararlaqtrnirr"
smulanmasrrun gerekii
oylamaylir kerrar verir.

gibi durumlarda, genel kurul, once konugma stiresinin 
- "l

gereknreyece$ini ve sonra da siirenin ne olaca[r konulannrl a, ,aJ4fl ayrr

4) Ka.nunun 1527 nci
veya tt:lns,ilcilerini n
dtizenlemelerde beli mig usul ve esaslar uygulanrr.

Oylama ve 0y ikullanma usuli

MIADDE 12 -
1) Oylamaya barglamadan

karar tiaslalrnrn oyla
gegJilir. Oylamaya geEi
strarda, talep etmesine kendisine sdz verilmemi$ pay sahibi varsa, hatrrlatmasr ve
Bagkanca
verilmez.

2) Toplantrda gortiqiilen
kabul veya ret denil
GerektiSinde, baqkanlr
gore,vlendirebilir. El
bulunmayanlar "ret" vermiq, sayrirr ve bu oylar deferlendirmede ilgili karar; aleyhinde
verilmig kabul edilir

3) Kanunun 1527 nci
veyaL temsilcilerinin oy
belirlenmig usul ve ar uygularur.

lfoplantr tufurnafrnrn d

l4z\DDE 13.-
1) Toplanfl bagkamnca, sahiplerini l'eya temsilcilerini, bunlarrn sahip olduklan paylan,

gruplan, sayrlarr ve iti

agKanm veya pay sahiplerinin onerisi tizerine, gtindemin yolurLlufu,
nulann r;oklu[u, onemi ve sciz almak isteyenlerin ,uyrrrnu e;6re gp-net

esi uyannca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay s;ahip$rinin
; ve onerilerini iletmelerine iligkin olarak anrlan madde ve alt

once, tolplantr baqkanr, oylanacak konuyu genel kurula aErklar. Bir
sr yaprlaLcak ise, bu yazilr olarak saptarup okunduktan ronru., oylamaya
eceEj agrklandrktan sonra, ancak usul hakkrnda scjz istenebilir. lBu

koquluyla konugma hakkrnr kullanrr. oylamaya gegildikten sonra s6z

nulara iliqkirr oylar, el kaldrrmak veya ayapakalkrnak ya d,a ayn ayn
suretiyJle kullanrlrr. Bu oylar toplantr bagkanhlrnca sayrlrr.

, oy sayrrrunda yardrmcr olmak izere yeter sayrda kiqiyi
drrmayanlar, ayapa kalkmayanlar veya herhangi Uf,q;gkil_4q !gy4!4u

sl uyar:rnca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay sahiplerinin
llanmalarrna iligkin olarak amlan madde ve alt dtizenlemeleicle

i de$erlterini gosteren hazrr bulunanlar listesi imzalanrr, genel
ve verilen cevaplann ozet olarak, alman kararlann ve her bir kararkurulda sorulan sorulan

igin l<ullanrlan olumlu r olumsuz oylarm sayrlanrun tutanakta agrk bir gekilde gdsterilrnesi
gili mer,'zuatta belirtilen esaslara uygun olarak diizenlenmesi saAlanrr.ile tutanafrn Kanun ve i

2) Genel kurul tutanagr to anfi yerinde.re toplantr srrasrnda daktiloyla, bilgisayarla veya
okunakh gekilde mi i kabm kuLllanrlmak suretiyle el yazrsryla di.izenlenir. Tutanafrn
bilgi r; ayard a y azlJrabil i iEin toplantr yerinde Erktrlann ahnmasrna imkdn saplayacak bir
y azrc'.tnrn olmasr g arttr.

3) Tutanak en az iki niisha
katrlrmg olmasr halinde

inde <ltizenlenir ve tutanafirn her sayfasr, toplantrL baqkanhlr ile
ft temsilcisi tarafindan imzalanr.

,,"i7'

f

..,L1 ! il
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4) Tutanakta; Sirketin tic
deleri ve pay adedi,
adedi, katrlmrqsa Baka
saylst, toplantr ilanh y
belirt i lmesi zorunlud

5) Topilanuda ahnan
rakamla ve yazrylatu

mutralefetini belirten o
oldr"rfiu belirtilir. Tut
temr;ilcisi tarafindan i

illo,plantr sonunda yaprlacak

II4,{DDE 14.
1) Top.tantr baqkanr, topla

evrakr toplantrda hazr
arasr nda dtizenlenecek

2) Yonetim Kurulu, topla
onay'lanmr$ bir suretini
ilanaL tabi hususlarr tesc

3) Tutanak, internet sitesi
geE beq giin iEerisinde i

4) Toplantr bagkanr aync
tutana[rnrn bir ntishasr

T'oplantrya e,lektronik ortamd

6) Top'lantrda ahnan kara olurnsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanaEagegirtmek
iste'yenlerin adr, soy ve muhalefet gerekgeleri tutana$a yazilr.

7) Muhaiefet gerekgesini

:t unvanl, toplantr tarihi ve yeri, qirketin paylannur toplam itibari
antrda asaleten ve temsilen ollmak iizere temsil edilen toplam pay

hk temr;ilcisinin adr ve soyadr ile gorevlendirme y,urrrrnrir tariti ve
rthyorsil davetin ne surette yaprldrlr, ilansrz yaprh.yorsa bunun

ara iligl,Jn oy'miktarlan, hiEbir tereddtitte yer venneyecek gekilde
rakta belirtilir.

yazrh olarak verilmesi halinde, bu yazr tutana[a el,Jenir. Tutanakta,
afim veya ternsilcisinin adr, sc,yadr yaz:Ilrr ve muhalefet yazrsrnLrn ekte
ia eklerren muhalefet yazlsr toplantr baqkanh[r ve katrlmrgsa Bakanhk
alanr.

tr sonunda tutanalrrun bir niishasrnr ve genel kurulla ilgili digerr tiim
ulunan'yonetim kurulu tiyelerinden birine tesiim eder. Taraflar
yn bir tr.rtanalkla bu durum tespit edilir.
h tarihinden itibaren en geE on beq giin igerisinde, tutana[m noterce
:icaret sicili nLiidtirlii[iine vermek ve bu tutanakta yer alan tescilve
I ve ilan ettinnekle yiikiimliidiir.

makla ytikumlii olan girketlerce genel kurur tarihinden itibaren en
ternet sitesine de konulur.
hazrr burlunanlar listesinin, gtindemin ve genel kurul toplantr
katrlmrg olmasr halinde Bakanhk temsilcisine tesliLm eder.

katrhnar

N{/IDDE 15- Genel kurul topl trsrna Kanunun 1527 nci maddesi uyannca elektronik ortamda
.katrLlma imkdnr tanrndrEr duru yonetirn kurulunca ve topiantr bagkanhsrnca yerirLe getirilece}:
i;ilemler Kanu,nun 1527 nci i ve ilgili mevzuat dikkate ahnarak ifa edilir.

\\



r irHnuRr nruoruiu ginreri
Usulleri Hak,krnda i9 yiinerge

sELeuK GtD/\ ENDUSTR| i ,WMtGenel Kurulunun Qahgma Esas

Bakanhk temsilcisinin katrl ve genel kurul toplantrsrna iliqkin belgeler

MTADDE 16;-
l) Bakarnhk temsilcisinin ilrmr zorunlu olan toplantrlar iEin temsilcinin iste.nmesine ve bu

temsilcinin gorev ve ilerine iLligkin Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlannrn Usul ve
Esas,[an ile Bu Toplan arda Bulunacak Giimrtik ve Ticaret Bakanh[r Temsilcileri Hakkrnda
Yonetmelik hiiktimleri khdrr.

2) Gene,l kurula katrlabi v e )h,azr bulunanlar li ste si nin hazrlanmasrnda, genel kuru J da
kullanrlacak temsil be
Yonetmelik hiikiimleri

l[g Yiinergedle iingiiriilmemiq

.MADDE 17 - Toplantrlarda,
lliurulca verilecek karar doErul

leri ile toplantr tutanaSrnrn diizenlenmesinde birinci fikrada belirtilen
uyulmasr zorunludur.

urumlar

Ig Yonrlrgede ongoriilmemiq bir durumla kargrlagrrmasr halinde genel
rnda haLreket edilir.

kurulurnun
yaprlacak

llg YiinergenLin kabulii ve de ikler

IWADDE 1t_- Bu Ig Yonerge, k Grda Endiistri ihracat it[alqr {aonim girketi genel
0nay1 ile yonetim kurulu tarafi ytirtirlti[e konulur, tescil ve ilan edilir. IE Yoner:gede
delfigiklikler de aynr usule tabi

Itg Yiinergenin yiirtirltigi

M,{DDE 19 - Bu ig Yonerge,
iL0I3 tarrhli genel kurul toplan
tari hi nde yiin-irliile girer.

k Grda EnLdtistri ihracat ithalat Anonim girketinin 10 Haziran
mda kabul eclilmig olup, Ttirkiiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanr

8

Qer;itli Hiikiimler


