TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.
ESKİ HALİ

YENİ HALİ

ŞİRKETİN ÜNVANI

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ
BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE
KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM
ŞİRKETİ'dir.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4 - Şirketin merkezi Ankaradır.
Adresi Çukurambar Mahallesi Öğretmenler
Caddesi No:6 Balgat/ANKARA' dır. Adres
değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil
ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve
ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.
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.

MADDE 4 - Şirketin merkezi Ankaradır. Adresi
Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi No:6
Balgat/ANKARA' dır. Adres değişikliğinde yeni adres
Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde
ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret
Bakanlığına bildirilir. 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 faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde
Yönetim Kurulu Kararı ile, ilgili yasal kurallara
uyarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler,
acentelikler ve temsilcilikler açabilir.

Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim
Kurulu Kararı ile, ilgili yasal kurallara uyarak yurt
içinde ve yurt dışında şubeler, acentelikler ve
temsilcilikler açabilir.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI

MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI

MADDE 10 - Şirket, yurt içinde ve yurt
dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak
üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat
hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman
bonosu (commercial paper), katılma intifa
senedi, borç senedi kar ve zarar ortaklığı
belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından kabul edilecek her türlü menkul
kıymeti çıkarabilir.

MADDE 10 - Şirket, yurt içinde ve yurt dışında
gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki
sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil,
finansman bonosu (commercial paper), katılma
intifa senedi, borç senedi kar ve zarar ortaklığı
belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
kabul edilecek her türlü menkul kıymeti çıkarabilir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca,
Yönetim Kurulu Kararı ile ihracı mümkün
olan bu madde kapsamındaki menkul
kıymetler, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.
edilebilir.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

MADDE 11 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul
tarafından seçilen 3 üyeden oluşur. Yönetim
Kurulunda üyeliğin herhangi bir nedenle
boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim
Kurulunun Türk Ticaret Kanununun 315.
maddesi uyarınca yapacağı seçimle
doldurulur.

MADDE 11 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul
tarafından seçilen 3 üyeden oluşur. Yönetim
Kurulunda üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması
halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulunun Türk
Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca
yapacağı seçimle doldurulur.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETERLİK VE
SEÇİLME ŞARTLARI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETERLİK VE
SEÇİLME ŞARTLARI

MADDE 12 - Yönetim Kurulu üyeliğine
seçilebilmek için şirkette pay sahibi olmak ve
yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak
gerekir. Pay sahibi olmayan kimseler üye
seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını
kazandıktan sonra göreve başlayabilirler.
Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.
maddelerinde öngörülen durumlar için
Genel Kurul izin verebilir.

MADDE 12 - Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek
için, Türk Ticaret Kanunundaki koşulları taşımak
ve tam ehliyetli olmak şarttır.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE
YETKİLERİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE
YETKİLERİ

MADDE 16 - Yönetim Kurulu şirketin temsil
ve idare organıdır. Yönetim Kurulu kanun ve
ana sözleşmenin genel kurula verdiği
görevler dışında kalan tüm görevler ile
yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği
bütün yetkilere sahiptir.

MADDE 16 - Yönetim Kurulu şirketin temsil ve
idare organıdır. Yönetim Kurulu kanun ve ana
sözleşmenin genel kurula verdiği görevler dışında
kalan tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin
gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 367.
maddesi hükmünce idare yetkilerinin bir bölümünü
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maddesi hükmünce idare ve temsil
yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını
üyelerden birine veya birkaçına, yönetim
kurulu üyesi olmayan şirket yöneticilerinden
birine veya birkaçına bırakabileceği gibi bu
görev ve yetkileri kullanmak üzere şirket
içinden icra komiteleri oluşturabilir.

veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına,
yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü bir kişiye
devredebilir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk
Ticaret Kanunu’nun 367/1’inci maddesine uygun
bir yönerge düzenler.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

DENETİM KURULU
MADDE 22 - Denetim Kurulu Genel Kurul
tarafından seçilen 1 (bir) üyeden oluşur.
Denetçilerin görev süresi 1 (bir) yıldır. Görev
süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.
Denetim kurulu üyesinin üyeliğinde herhangi
bir nedenle boşalma olduğu takdirde yeni
üye Türk Ticaret Kanunun esaslarına göre
seçilir.

Kaldırılmıştır.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

DENETÇİLERİN NİTELİKLERİ VE ŞARTLARI
MADDE 23 - Denetçi seçilebilmesi için hacir
altına alımamış olmak, kendisinin veya
yönetimde veya denetimde bulunduğu
şirketlerin iflas etmemiş olması, acz haline
düşmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlar ve Türk
Ticaret Kanunun da belirtilen ve üyelik
sıfatını kaybettiren suçlardam birisiyle
mahkum olmamak gerekir.

Kaldırılmıştır.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

DENETÇİLERİN GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
MADDE 24 - Denetçiler, şirketin genel
muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye,
Türk Ticaret Kanununda yazılı vazifeleri
yapmaya, şirketin iyi şekilde idaresinin
teminive şirket menfaatlerinin korunması
hususunda Yönetim Kuruluna teklifte
bulunmaya, zaruri ve müstacel sebepler

Kaldırılmıştır.
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çıktığı takdirde genel kurulu toplantıya
çağırmaya ve toplantı gündemini tayine ve
Türk Ticaret Kanunu'nun 354. maddesinde
yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir.
Denetçiler, Kanun ve Ana Sözleşme ile
kendilerine düşen görevleri yapmakla
yükümlüdürler.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ
MADDE 25 - Denetçilerin ücretleri Genel
Kurul tarafından tepit edilir.

Kaldırılmıştır.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

DIŞ DENETİM

DIŞ DENETİM

MADDE 26 - Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız
denetleme kuruluşunu en az iki en çok dört
hesap dönemine ilişkin olarak anılan
mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak
için ilk Genel Kurulun onayına bağlı olmak
üzere görevlendirir. Şirketin bilanço, gelir
tablosu ve yıllık Yönetim ve Denetim Kurulu
raporları ile bağımsız denetleme kuruluşu
tarafından düzenlenen yıllık denetim raporu
ve rapor özetleri Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümlerinin koyduğu standartlara uygun
olarak düzenlenir ve kamuya duyrulur.

MADDE 22- Türk Ticaret kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümleri ve konu ile ilgili
Bakanlar Kurulu Kararnameleri uyarınca iç ve dış
denetim yaptırılır. Kamu denetimine ilişkin
mevzuat hükümleri saklıdır.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

GENEL KURUL

GENEL KURUL

MADDE 27 - Şirket Genel Kurulu olağan ve
olağanüstü olmak üzere iki türlü topllanır.
Olağan Genel Kurul Toplantıları yılda en az
bir defa ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri
doğrultusunda yapılır. Bu toplantılarda
gündemde yer alan konular incelenerek
karara bağlanır. Olağanüstü genel kurul
toplantıları gerektiğinde her zaman
yapılabilir.

MADDE 23- Şirket Genel Kurulu olağan ve
olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan
Genel Kurul Toplantıları yılda en az bir defa ve Türk
Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılır.
Olağanüstü genel kurul toplantıları gerektiğinde
her zaman yapılabilir.
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ESKİ HALİ

YENİ HALİ

GENEL KURULUN YETKİLERİ

GENEL KURULUN YETKİLERİ

MADDE 28 - Genel Kurul, Türk Ticaret
Kanunu'nda ve diğer kanunlarda öngörülen
yetkilere haiz karar organıdır.

MADDE 24- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda
ve diğer kanunlarda öngörülen yetkilere haiz karar
organıdır.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

TOPLANTI YERİ

TOPLANTI YERİ

MADDE 29 - Genel Kurul toplantıları şirket
merkez adresinde yapılır. Ancak, Yönetim
Kurulu Kararı ile Şirket merkezinin
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yasal
usül çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile
toplanabilir.

MADDE 25- Genel Kurul toplantıları şirket merkez
adresinde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir
yerinde yasal usül çerçevesinde ilanlar yapılması
şartı ile toplanabilir.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI

TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI

MADDE 30 - Genel Kurul şirket sermayesinin
en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin
asaleten veya vekaleten katılmasıyla
toplanır. Karar, mevcut oyların çoğunluğuyla
alınır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı
takdirde Genel Kurul tekrar toplantıya davet
edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan pay
sahiplerinin temsil ettikleri sermaye
miktarına bakılmaz ve karar mevcut oyların
çoğunluğuyla alınır. Genel Kurul,
gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370.
maddesi hükümlerine göre merasimsiz de
toplanabilir. Ana Sözleşme değişikliklerinin
görüşüleceği Genel Kurul toplantısı ve
toplantı ve karar yeter sayısı için Türk Ticaret
Kanunu hükümleri geçerlidir.

MADDE 26- Genel Kurul şirket sermayesinin en az
yarısını temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya
vekaleten katılmasıyla toplanır. Karar, mevcut
oyların çoğunluğuyla alınır. İlk toplantıda bu nisap
hasıl olmadığı takdirde Genel Kurul tekrar
toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır
bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye
miktarına bakılmaz ve karar mevcut oyların
çoğunluğuyla alınır. Genel Kurul, gerektiğinde Türk
Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümlerine
göre merasimsiz de toplanabilir. Ana Sözleşme
değişikliklerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısı
ve toplantı ve karar yeter sayısı için Türk Ticaret
Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı
hükümlerine uyulur.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

TOPLANTIYA İŞTİRAK VE VEKİL TAYİNİ

TOPLANTIYA İŞTİRAK VE VEKİL TAYİNİ
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MADDE 31 - Genel Kurulda vekaleten oy
kullanılması ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası
Kanunu ve tebliğlere uyulur. Hissedarlar,
Genel Kurul toplantılarında başka bir
hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş
temsil yetkisini gösterir belge ile temsil
edilebilirler.

MADDE 27- Genel Kurulda vekaleten oy
kullanılması ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine ve sermaye piyasası
mevzuatı hükümlerine uyulur. Pay sahipleri, Genel
Kurul toplantılarında başka bir pay sahibine veya
herhangi bir şahsa verilmiş temsil yetkisini gösterir
belge ile temsil edilebilirler.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

OY HAKKI

OY HAKKI

MADDE 32 - Genel Kurul toplantılarında her
hissenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul
toplantlarına iştirak edebilmek için
hissedarların toplantıya kendilerinin
katılması halinde hamiline yazılı hisse
senetlerini, hissedarların temsili vasıtasıyla
temsil edilmesi halinde hamiline yazılı hisse
senedi sahiplerinin temsilcilerinin temsil
ettikleri hissedarların hisse senetlerini,
toplantı tarihinden yedi gün önce şirket
merkezine veya yönetim kurulu tarafından
gösterilecek bir yere teslim edilerek
hisselerin sayı ve numaraları yazılı bir iştirak
belgesi almaları gereklidir.

MADDE 28- Genel Kurul toplantılarında her pay
senedinin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul
toplantılarına iştirak edebilmek için hamiline yazılı
pay senedi sahipleri, toplantı tarihinden en geç bir
gün önce bu senetlere zilyet olduklarını
ispatlayarak giriş kartı alırlar.
Bu giriş kartı birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaz
ise ikinci toplantı için de geçerlidir.

Bu iştirak belgeleri birinci toplantıda
çoğunluk sağlamaz ise ikinci toplantı içinde
geçerlidir.
Hissedarlar, hisse senetlerini şirkete veya
şirket tarafından belirlenmiş bir bankanın
şubelerinde bu işleme ilişkin masraflar
şirketçe karşılanmak üzere depo edebilirler.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

OY KULLANMA ŞEKLİ

OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 33 - Genel Kurul toplantılarında
oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak
hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri
sermayenin onda birine sahip bulunanların
talebi üzerine gizli veya açık oya
başvurulabilir. Hissedarların Türk Ticaret

MADDE 29- Genel Kurul toplantılarında oylar el
kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan
pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda
birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya
açık oya başvurulabilir. Pay sahiplerinin Türk
Ticaret Kanunu'nun 420. maddesinden doğan
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kanunu'nun 377. maddesinden doğan hakları hakları saklıdır.
saklıdır.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK
MADDE 34 - Genel Kurul, hissedarlığı şart
olmayan bir başkan bir katip ve iki oy
toplayıcıyı seçer. Başkan, toplantının kanuna
uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel
Kurul toplantılarına ait tutanaklar yanlızca
genel kurul başkanı, katip, oy toplayıcılar ve
Hükümet Komiseri tarafından imzalanır.

MADDE 30- Genel Kurul, pay sahipliği şart
olmayan bir başkan seçer. Başkan tutanak
yazmanı ve gerek görürse oy toplama memurunu
belirleyerek başkanlığı oluşturur. Başkan,
toplantının kanuna uygunluğunu teminle
yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait
tutanaklar toplantı başkanlığı ve Bakanlık
temsilcisi tarafından imzalanır.

Genel Kurul Toplantılarında, gündemde yer
alan konular incelenerek karara bağlanır.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

GÖNDERİLECEK BELGELER

GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 35 - Yönetim ve Denetim Kurulu
raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar
hesabından ve Hükümet Komiserinin
imzasını taşıyan Genel Kurul Tutanağından
ve hazirun cetvelinden üçer nüsha toplantı
gününden itibaren en geç bir ay içinde
Sermaye Piyasası Kuruluna ve Sanayi ve
Ticaret Bakanlığına gönderilir.

MADDE 31- Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet
raporu ve finansal tablolar ile Bakanlık
Temsilcisinin imzasını taşıyan Genel Kurul
Tutanağından ve Hazır Bulunanlar Listesinden 3'er
nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay
içinde Sermaye Piyasası Kuruluna ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığına gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi
öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız
denetlemeye tabi olunması durumunda
bağımsız denetleme raporu kurulca
belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye
Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya
duyrulur.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi
öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız
denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız
denetleme raporu kurulca belirlenen usul ve
esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na
gönderilir ve kamuya duyrulur.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

HESAP YILI

HESAP YILI
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MADDE 36 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının
birinci gününde başlar. Aralık ayının son
günü biter.

MADDE 32- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci
gününde başlar. Aralık ayının son günü biter.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

KARIN DAĞITIMI

KARIN DAĞITIMI

MADDE 37 - :Yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde kabul olunan her türlü
masraflar ve vergiler gayrisafi hasılattan
düşüldükten sonra geriye kalan meblağ, safi
karı teşkil eder. İş bu safi kardan %5
oranında kanuni yedek akçe ve kalandan
Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen oran
ve miktarda, birinci temettü ayrılır. Bakiye
miktar Genel Kurulca aksine bir karar
verilmediği takdirde hissedarlar arasında
sermaye payları oranında dağıtılır.

MADDE 33- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
kar payı ancak net dönem karından ve serbest
yedek akçelerden dağıtılabilir. Net dönem
karından kanuni yedek akçe ayrılır ve kalan tutar
üzerinden Sermaye Piyasası mevzuatı
çerçevesinde kar payı ayrılır.

Genel Kurul, Şirket Yönetim, denetim ve
yürütme organları üyeleri ile çalışanlara
kardan pay dağıtma kararı alabilir.

Türk Ticaret Kanununun 519. ve 523. madde
hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi
hükümleri saklıdır. Yasa hükmü ile ayrılması
gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede
pay sahipleri için belirlenen birinci temettü
ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi "yıla kar aktarılmasına, memur,
müstahdem ve işçilere kardan pay
dağıtılmasına karar verilemez."

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

YEDEK AKÇE

YEDEK AKÇE

MADDE 38 - Şirket tarafından her yılın safi
karının %5 i nispetinde ayrılan kanuni yedek
akçe şirket sermayesinin %20 sine varıncaya
kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret
Kanununun 466. maddesi hükümleri
saklıdır.) Kanuni yedek akçe şirket
sermayesinin %20 sine eşit miktardan
herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu
miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe
ayrılmaya devam olunur.

MADDE 34- Şirket tarafından, yıllık karın %5 i
ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar
genel kanuni yedek akçe ayrılır. (Türk Ticaret
Kanununun 519. maddesi hükümleri saklıdır.)
Kanuni yedek akçe şirket sermayesinin %20 sine
eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak
olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek
akçe ayrılmaya devam olunur.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

KARIN ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ

KARIN ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ

MADDE 39 - Karın ödeme zaman ve şeklini
Sermaye Piyasası Kurulu ve Sermaye Piyasası
Kurulu tebliğleri çerçevesinde Genel Kurul
tespit eder. Genel Kurul karın ödeme zaman
ve şeklini belirlemek üzere Yönetim Kuruluna
yetki verebilir.

MADDE 35- Karın ödeme zaman ve şeklini Sermaye
Piyasası Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu
tebliğleri çerçevesinde Genel Kurul tespit eder.
Genel Kurul karın ödeme zaman ve şeklini
belirlemek üzere Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

YETKİLİ MAHKEME

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 40 - Şirket ile ilgili tüm işlemlerden
doğan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme,
şirket merkezinin bulunduğu yer
mahkemeleri ve icra daireleridir.

MADDE 36 - Şirket ile ilgili tüm işlemlerden doğan
anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, şirket
merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra
daireleridir.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

İLANLAR

İLANLAR

MADDE 41 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret
Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası
hükümlerine göre yapılır. Genel Kurulun
toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk
Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi
hükümlerine uygun olarak toplantı
gününden en az 15 gün önce yapılır. Ayrıca
yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 37 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret
Kanunu'nun 35. maddesi hükümlerine göre
yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait
ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi
hükümlerine uygun olarak toplantı gününden en az
iki hafta önce yapılır. Ayrıca yapılacak ilanlarda
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uyulur.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

YASA HÜKÜMLERİ

YASA HÜKÜMLERİ

MADDE 42 - Bu Ana Sözleşmenin halen
yürürlükte olan yada ileride yürürlüğe
girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik
hükümlerine aykırı olan maddeleri
uygulanmaz.

MADDE 38- Bu Ana Sözleşmenin halen yürürlükte
olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve
yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri
uygulanmaz.

Bu Ana Sözleşmede yazılı olmayan hususlar
hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye

Bu Ana Sözleşmede yazılı olmayan hususlar
hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.

Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

MADDE 43 - Bu Ana Sözleşmede yapılacak
değişiklikler için önceden Sanayii ve Ticaret
Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan
izin alınır.

MADDE 39 - Bu Ana Sözleşmede yapılacak
değişiklikler için önceden Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin
alınır.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

GEÇİCİ MADDE 2 - Şirket sermayesindeki
kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar
Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler ve
kapsam dışı çalışan personelin ücret ve diğer
özlük hakları Yüksek Planlama Kurulu'nca
veya Yüksek Planlama Kurulunun
belirleyeceği esaslar dahilinde Genel Kurul
veya Yönetim Kurulunca tespit edilir.

GEÇİCİ MADDE 2 - Şirket sermayesindeki kamu
payı %50 nin altına düşünceye kadar Yönetim
Kurulu üyeleri ve kapsam dışı çalışan personelin
ücret ve diğer özlük hakları Yüksek Planlama
Kurulu'nca veya Yüksek Planlama Kurulunun
belirleyeceği esaslar dahilinde Genel Kurul veya
Yönetim Kurulunca tespit edilir.

