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AMA9 VE KAPSAM
MADDE 1.

(1) Bu ig Yonergenin amacr; Domino Tekstil Urrinleri Sanayi ve Drg Ticaret Anonim $irketi genel 
[Y.ttln,,]n

gatrgma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sozlegme htiktimleri gerEevesinde belirlenmesidir. Bu 19

Von'erge, Domino Tekstil Urtinleri Sanayi ve Dr9 Ticaret Anonim $irketinin ttim olagan ve olagantistti genel kurul

toplanttlannt kapsar.

DAYANAK
MADDE 2.

(1) Bu ig Yonerge, Anonim girketlerinGenel Kurul Toplanttlartnrn Usul Ve Esaslart lle Bu Toplanttlarda

butunaca-k Gtimrrik Ve Ticaret Bakanhgr Temsilcileri Hakkrnda Yonetmelik hrikrimlerine uygun olarak yonetim

kurulunca hazt rlanmtgttr.

TANIMLAR
MADDE 3.
(1) Bu iq Yonergede gegen

a)Birlegim
b) Kanun

c)Oturum

: Cenet kurulun bir gtin[ik toplanttstnt,
'.131112011 tarihli ve 6102 sayrh Ttirk Ticaret Kanununu,

: Her birlegimin dinlenme, yemek arasl ve benzeri nedenlerle kesilen

boltimlerinden her birini,

g) Toplantr : ola$an ve olaganristti genel kurul toplanttlannt,

Ojfoptantrbagkanlgr : Kanunun 419uncu maddesinin birinci flkrasrna uygun olarak genel kurul

tarafrndan topiantryi ydnetmek tizere segilen toplantr bagkanrndan, gere[inde genel kurulca seqilen toplantt

bagkan yardimcrsrndin, toplantr bagkanrnca belirlenen tutanak yazmanrndan ve toplantr bagkantntn gerekli

gormesi halinde oy toplama memurundan olugan kurulu, ifade eder.

ixiuciaouUrvl
GENEL KURULUN 9ALI$MA USUL VE ESASLARI

UYULACAK IUTTJTUIEN

MADDE 4.
(1)Toplantr, Kanunun, ilgilimevzuattn ve esas sozlegmenin genelkurula iligkin htiktimlerine uygun olarak yaptltr.

TOPLANTT YER|NE Cinig Ve HMIRLIKLAR
MADDE 5 -
(1) Toplantr yerine, yonetim kurulu taraflndan dtizenlenen haztr bulunanlar listesine kayrth pay sahipleri veya

bunlarin temsilcileri, yonetim kurulu riyeleri, var ise denetgi, gorevlendirilmig ise Bakanlrk temsilcisi ve toplantt

bagkanlr$r na segilecek veya gdrevlendirilecek kigiler girebilir,

(2) Trim pay sahiplerini alacak gekilde toplantr yerinin hazrrlanmastna, toplantt strastnda ihtiyaq duyulacak

krrtasiyenin, dokrimanlann, arag ve gereglerin toplantr yerinde hazrr bulundurulmastna iligkin gdrevler ydnetim

kurulunca yerine getirilir.

TOPLANTINTN A9TLMASI

MADDE 6 -
(1) Toplantr girket merkezinin bulundugu yerde veya yonetim kurulunun uygun gordtigri elverigli bir yerde yaplltr.

onceden ilan edilmig zamanda (Kanunun 416 nd maddesinde beliftilen gaQnaz toplanfi hiikilmleri

sakttdr) yonetim kurulu bagkanr ya da bagkan yardrmctst veya yonetim kurulu tiyelerinden birisi taraftndan,

Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisaplann saglandrgrnrn bir tutanakla tespiti tizerine agtltr.



TOPLANTT BA$KANLr6lNlN OLU$TURULMASI

MADDE 7.
(1) Bu ig Yonergenin 6 ncr maddesi htikmrj uyannca toplantryr agan kiginin yonetiminde oncelikle onedlen ailaylar

arasrndan genel kurulun yonetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunlulugu da bulunmayan bir bagkan ve

gerek gonihirse bagkan yardtmctst segilir.

(2) Bagkan taraflndan en az bir tutanak yazmanr ve gerekli gorri[irse yeteri kadar oy toplama memuru

gdrevlendirilir, Tek pay sahipli anonim girketlerde bu pay sahibinin toplantr bagkanh$r igin ongortilen ttim gorevleri

tek bagrna yerine getirebilir.

(3) Toplantr bagkanhgr, toplantr tutana$rnr ve bu tutanaga dayanak olugturan di$er evrakl imzalama hususunda

yetkilidir.

(4) Toplantr bagkanr genel kurul toplantrsrnr yonetirken Kanuna, esas sozlegmeye ve bu i9 Yonerge htiktimlerine

uygun hareket eder.

TOPLANTT BA$KANLlriilNlN G6REV VE YETKILER|

MADDE 8.
(1)Toplantr bagkanlgr, bagkanrn yonetiminde a9a$rda belirtilen gorevleriyerine getirir:

a) Toplantrnrn ilanda g6sterilen adreste yaprhp yaprlmadrgrnr ve esas sozlegmede belirtilmigse toplantt yerinin

buna uygun olup olmadlgtnt incelemek,

b) Genel kurulun toplantrya, esas sozlegmede gosterilen gekilde, internet sitesi agmakla ytiktimlti olan

girketlerin internet sitesinde ve Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayrmlanan ilanla ga$rrhp Eagnlmadtgtnt, bu

gagnnrn, ilan ve toplantr grinleri harig olmak Uzere, toplantr tarihinden en az iki hafta once yaprlrp yaptlmadtgtnt,

pay OefterinOe yaziI pay sahiplerine, onceden girkete pay senedi veya pay sahipligini ispatlaytct belge vererek

adieslerini bildiien pay sahiplerine, toplantr grinri ile gtindem ve ilantn grktr$r veya Erkaca$r gazetelerin iadeli

taahhtitlti mektupla bildirilip bildirilmedi$ini incelemek ve bu durumu toplantr tutana$tna geqirmek.

c) Toplantr yerine girig yetkisi olmayanlarrn, toplantrya girip girmediklerini ve toplantr yerine girigle ilgili olarak bu

ig Yonergenin 5 inCi maddesinin ikinci frkrasrnda hriktim alttna altnan gorevlerin yonetim kurulunca yerine getirilip

getirilmedigini kontrol etmek.

g) Genel kurulun, Kanunun 416 ncr maddesi uyannca gagnsrztoplanmast halinde pay sahiplerinin veya

temsilcilerinin ttimrinrin hazrr bulunup bulunmadr$rnr, toplantrntn bu gekilde yaptlmastna itiraz olup olmadt$tnt ve

nisabrn toplantr sonuna kadar korunup korunmadt$tnt incelemek,

d) Degigiklige gidilmig ise de$igiklikleri de igeren esas sozlegmenin, pay defterinin, yonetim kurulu ytlltk faaliyet

raporunun, denetgi raporlannrn, finansal tablolann, gtindemin, gtindemde esas sozlegme degigikligi varsa

yonetim kurulunca hazrrlanmrg degigiklik tasansrnrn, esas sozlegme degigikligi Gtimrtik ve Ticaret Bakanltgtntn

iznine tabi olmasr durumunda ise Bakanhktan ahnan izin yaztst ve eki degigiklik tasarlsrnln, yonetim kurulu

tarafrndan dtizenlenmig hazrr bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme lizerine toplantrya gagnlmtgsa bir onceki

toplantrya iligkin erteleme tutana$rnrn ve toplantrya iligkin diger gerekli belgelerin eksiksiz bir bigimde toplantt

yerinde bulunup bulunmadr$rnr tespit etmek ve bu durumu toplantr tutanagtnda belirtmek.

e) Hazrr bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula kattlanlann kimlik kontroltinti

itiraz veya [izum tizerine yapmak ve temsil belgelerinin dogrulu$unu kontrol etmek.

f) Murahhas tiyeler ile en az bir yonetim kurulu tiyesinin ve denetime tabi girketlerde denetginin toplanttda hazlr

olup olmadrgrnr tespit etmek ve bu durumu toplantt tutana$tnda belidmek.



g)Grindem gergevesinde genel kurul gahgmalarrnr yonetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gu,ndem

drgrna grkrlmasrnr onlemek, toplantr drizenini saglamak, bunun igin gerekli tedbirleri almak.

[) Birlegimleri ve oturumlan agmak, kapatmak ve toplanttyt kapatmak.

h) Mtizakere edilen hususlara iligkin karar, tasan, tutanak, rapor, oneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak

ya da okutmak ve bunlarla ilgili konugmak isteyenlere sOz vermek.

r) Genel kurulca verilecek kararlara iligkin oylama yaptrrmak ve sonuglannt bildirmek.

i) Toplantr igin asgari nisabrn toplantrnrn bagrnda, devamtnda ve sonunda muhafaza edilip edilmedigini, kararlartn

Kanun ve esas sozlegmede dngortilen nisaplara uygun olarak altntp altnmadrgtnt gozetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafrndan yaprlan bildirimleri genel kurula agtklamak.

k) Kanunun 436 ncr maddesi uyannca, oy hakkrndan yoksun olanlartn antlan maddede beliftilen kararlarda oy

kullanmalannr 6nlemek, oy hakkrna ve imtiyazh oy kullanrmrna Kanun ve esas sozlegme uyartnca getirilen her

trir[i srnt rlamayt gozetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka agk girketlerde yirmide brnne) sahip pay sahiplerinin istemi tizerine finansal

tablolann mtizakeresi ve buna bagir konularrn gorrigrilmesini, genel kurulun bu konuda karar almastna gerek

olmaksrzrn bir ay sonra yaprlacak toplantrda gortigtilmek tizere ertelemek.

m) Genel kurul galgmalalna ait tutanaklann dtizenlenmesini sa$lamak, itirazlart tutana$a geqirmek, karar ve

tutanaklarr imzalimik, toplantrda ahnan kararlara iligkin lehte ve aleyhte kullanrlan oylan higbir tereddtide yer

vermeyecek gekilde toplantr tutana$tnda belirtmek.

n) Toplantr tutanairnr, y6netim kurulu yrlhk faaliyet raporunu, denetime tabi girketlerde denetqi raporlartnt,

1nansal tablolarr, hizrr bulunanlar listesini, grindemi, onergeleri, varsa segimlerin oy kigrtlarlnt ve tutanaklartnt ve

toplantryla ilgili ttim belgeleri toplantr bitiminde bir tutanakla hazrr bulunan yonetim kurulu tiyelerinden birine teslim

etmek.

cU ruoeuiru cdnU$U r-rvrESiNE GEqiLMEDEN 6NcE YAPILAcAK igleulen
MADDE 9 -
(1)Toplantr bagkanr, genel kurula toplantr grindemini okur veya okutur. Bagkan taraftndan gtindem maddelerinin

gdrrigrilme srrairna iligkin bir degigiklik onerisi olup olmadrgr sorulur, eger bir oneri varsa bu durum genel kurulun

onayrna sunulur, Toplantrda hazrr bulunan oylarrn go$unlugunun kararryla gtindem maddelerinin gortigtilme strast

degigtirilebilir.

criHoeu vE GUNDEM MADDELER|HitI conU$ULMES|
MADDE 10 -
(1) Olagan genel kurul gtindeminde agagrdaki hususlann yer almast zorunludur:

a) Agrlrg ve toplantt bagkanlt$tntn olugturulmast.

b) Yonetim kurulu yrlhk faaliyet raporunun, denetime tabi girketlerde denetgi raporlanntn ve finansal tablolann

gortigtilmesi.

c) Yonetim kurulu tiyeleri ile varsa denetgilerin ibralan.

g) Sriresi dolan yonetim kurulu riyeleri ile denetime tabi girketlerde denetginin segimi,

,4.
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d) Yrinetim kurulu riyelerinin ricretleri ile huzur hakkr, ikramiye ve prim gibi haklanntn belirlenmesi. 
I

e) Kdnn kullanrm geklinin, dagrtrmrnrn ve kazang paylan oranlannln belirlenmesi.

f) Varsa esas sozlegme de$igikliklerinin gonigtilmesi.

g) Gerekli gorrilen di$er konular.

(2) Olagantistti genel kurul toplantrsrnrn grindemini, toplantt yaptlmasrnt gerektiren sebepler olugturur.

(3) Agagrda belirtilen istisnalar drgrnda, toplantr grindeminde yer almayan konular gortigtilemez ve karara

baglanamaz:

a) Ortaklann tamamrnrn hazrr bulunmasr halinde, g0ndeme oybirli$i ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyannca, herhangi bir pay sahibinin ozel denetim talebi, gtindemde yer altp

almadrgrna bakrlmakstzrn genel kurulca karara ba$lantr.

c) Yonetim kurulu riyelerinin gdrevden ahnmalarr ve yenilerinin segimi hususlart, ytl sonu finansal tablolartn

mrizakeresi maddesiyle ilgili sayrhr ve gtindemde konuya iligkin madde bulunup bulunmadtgtna baktlmakstztn

istem halinde dogrudan gortigtilerek karar verilir.

g) Gtindemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, ba$lrlrk ytiktimtintin ihlali, birgok girkette tiyelik

iebebiyle gorevin ifasrnda grig[ik, gegimsizlik, ntifuzun kotriye kullanrlmast gibi hakh sebeplerin varltgt halinde,

yonetim kurulu riyelerinin gorevden ahnmasr ve yerine yenilerinin segilmesi hususlart genel kurulda haztr

bulunanlarrn oy gokluguyla gtindeme altntr.

(4) Genel kurulda m[izakere edilerek karara baglanmrg grindem maddesi, haztr bulunanlartn oy birligi ile karar

verilmed ikge yeniden gortgtil iip karara ba$ lanamaz.

(5) Yaprlan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanhkga, girket genel kurulunda gortigtilmesi

istenen konular gtindeme konulur.

(6) Grindem, genel kurulu toplanttya gagtran taraftndan belirlenir.

TOPLANTIDA 562 ALMA
MADDE 11.
('l) Gdrrig0lmekte olan grindem maddesi tizerinde soz almak isteyen pay sahipleri veya di$er ilgililer durumu

toplantr bagkanhgrna bildirirler. Bagkanhk soz alacak kigileri genel kurula agrklar ve bagvuru strastna gore bu

kigilere soz hakkl verir. Kendisine soz srrasr gelen kigi, toplantr yerinde bulunmuyor ise soz hakktnt kaybeder.

Konugmalar, bunun igin ayrrlan yerden, genel kurula hitaben yaprlrr, Kigiler kendi aralartnda konugma stralannt

degigtirebilirler. Konugma stiresinin srnrrlandrnlmasr halinde, srrast gelip konugmastnt yapan bir kigi, konugma

stiresidoldugu zaman, ancak kendinden sonra konugacak ilk kigi konugma hakkrnr verdigi takdirde konugmastnl,

o kiginin konugma sriresi iginde tamamlamak koguluyla srirdtirebilir, Di$er bir bigimde konugma stiresi uzattlamaz,

(2) Toplantr bagkanrnca, goriigrilen konular hakkrnda agrklamada bulunmak isteyen yonetim kurulu tiyeleri ile
denetgiye srraya bakrlmaksrzrn soz verilebilir,

(3) Konugmalarrn sriresi, bagkanrn veya pay sahiplerinin onerisi tizerine, gtindemin yo$unlu$u, gonigtilmesi
gerekli konularrn goklugu, onemi ve soz almak isteyenlerin sayrsrna gore genel kurulca kararlagtrnlrr, Bu gibi

durumlarda, genel kurul, once konugma sriresinin srnrrlanmasrnrn gerekip gerekmeyece$ini ve sonra da srirenin

ayn ayn oylamayla karar verir.



OYLAMAVEOYKULLANMAUSULU 
I

MADDE 12 -
(1) Oylamaya baglamadan once, toplantr bagkanr, oylanacak konuyu genel kurula agrklar. Bir karar taslagtntn

oylamasr yaprlacak ise, bu yazrh olarak saptanrp okunduktan sonra, oylamaya gegilir. Oylamaya gegilecegi

agrklandrktan sonra, ancak usul hakkrnda soz istenebilir. Bu strada, talep etmesine ragmen kendisine soz

verilmemig pay sahibi varsa, hatrrlatmasr ve Bagkanca dogrulanmasr koguluyla konugma hakktnt kullantr,

Oylamaya gegildikten sonra soz verilmez.

(2) Toplantrda gdrrigrilen konulara iligkin oylar, el kaldrrmak veya ayaga kalkmak ya da ayrt ayrt kabul veya ret

denilmek suretiyle kullanrhr. Bu oylar toplantr bagkanhgrnca saytltr. Gerektiginde, bagkanltk, oy saytmtnda

yardrmcr olmak rizere yeter sayrda kigiyi gorevlendirebilir. El kaldrrmayanlar, ayaga kalkmayanlar veya herhangi

bir gekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermig saytltr ve bu oylar de$erlendirmede ilgili karann aleyhinde

verilmig kabul edilir.

TOPLANTI TUTANAGININ DLJZENLENMESI

MADDE 13 -
(1) Toplantr bagkanrnca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlann sahip olduklan paylart, gruplart, saytlan ve

itiOari degerlerini gosteren hazrr bulunanlar listesi imzalanrr, genel kurulda sorulan sorulartn ve verilen cevaplann

ozet olarik, ahnan kararlann ve her bir karar igin kullanrlan olumlu ve olumsuz oylann saytlartntn tutanakta aqtk

bir gekilde gosterilmesi ile tutana$rn Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak dtizenlenmesi

saglanrr.

(2) Genel kurul tutanagr toplantr yerinde ve toplantr strastnda daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklt gekilde

mrirekkepli kalem kullanrlmak suretiyle el yazrsryla dtizenlenir. Tutana$rn bilgisayarda yazrlabilmesi igin toplantt

yerinde grktrlartn altnmastna imkAn saglayacak bir yazlclnln olmast gartttr.

(3) Tutanak en az jki nrisha halinde dtizenlenir ve tutana$tn her sayfast, toplantr bagkanh$r ile kattlmtg olmast

halinde Bakanhk temsilcisi taraftndan imzalantr.

(4) Tutanakta; girketin ticaret unvanr, toplantr tarihi ve yeri, girketin paylanntn toplam itibari de$eri ve pay adedi,

toplantrda asaleten ve temsilen olmak rizere temsil edilen toplam pay adedi, katrlmrgsa Bakanlrk temsilcisinin adt

ve soyadr ile gorevlendirme yazlstntn tarih ve sayrsr, toplantr ilanh yaprlryorsa davetin ne surette yaptldtgt, ilanstz

yaprhyorsa bunun belirtilmesi zorunludur,

(5) Toplantrda ahnan kararlara iligkin oy miktarlan, higbir tereddtitte yer vermeyecek gekilde rakamla ve yaztyla

tutanakta belidilir.

(6) Toplantrda alrnan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanaga geEirtmek isteyenlerin adt, soyadt

ve muhalefet gerekgeleri tutanaga yazlr.

(7) Muhalefet gerekgesinin yazrh olarak verilmesi halinde, bu yazt tutana$a eklenir. Tutanakta, muhalefetini

belirten orta$rn veya temsilcisinin adr, soyadr yazrlrr ve muhalefet yaztstntn ekte oldu$u belirtilir. Tutanaga

eklenen muhalefet yazrsr toplantr bagkanhgr ve kattlmtgsa Bakanhk temsilcisi taraftndan imzalantr.

TOPLANTT SONUNDA YAPILACAK iglerUlrR
MADDE 14.
(1)Toplantr bagkanr, toplantrsonundatutanagrnrn birnrishastntve genel kurulla ilgilidi$erti.im evrakttoplanttda

hazrr bulunan yonetim kurulu iiyelerinden birine teslim eder, Taraflar arastnda dtizenlenecek ayrt bir tutanakla bu

durum tespit edilir.

(2) Yonetim Kurulu, toplantr tarihinden itibaren en geg on beg gtin igerisinde, tutana$tn noterce onaylanmtg bir

suretini ticaret sicili mtidrirlti$rine vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususlart tescil ve ilan

etti rmekle yriktiml tidtir.



(3) Tutanak, intemet sitesi agmakla ytiktim[i olan girketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geq beg gtin

igerisinde internet sitesine de konulur. 
I

(4) Toplantr bagkanr aynca, hazrr bulunanlar listesinin, grindemin ve genel kurul toplantt tutana$rntn bir ntishastnt

katrlmrg olmasr halinde Bakanhk temsilcisine teslim eder.

TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMA
MADDE 15.
(1) Genel kurul toplantrsrna Kanunun 1527 nci maddesi uyannca elektronik ortamda kattlma imkdnt tantndt$t

durumda yOnetim kurulunca ve toplantr bagkanh$rnca yerine getirilecek iglemler Kanunun 1527 nci maddesi ve

ilgili mevzuat dikkate altnarak ifa edilir.

UqUNcU..eoLUtvr

9E$TTLTHUKUMLER

BAKANLTK TEMS|LCisiNiT rRillrrvrr VE GENEL KURUL TOpLANTtStNA iLi$KiN BELGELER

MADDE 16 -
(1) Bakanhk temsilcisinin katrhmr zorunlu olan toplantrlar igin temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin gorev ve

yetkilerine iligkin Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlannrn Usul ve Esaslan ile Bu Toplanttlarda Bulunacak

Gtimrrik ve Ticaret Bakanhgr Temsilcileri Hakkrnda Yonetmelik htiktimleri sakltdtr.

(2) Genel kurula katrlabilecekler ve hazrr bulunanlar listesinin hazrrlanmastnda, genel kurulda kullantlacak temsil

belgeleri ile toplantr tutana$rnrn drizenlenmesinde birinci frkrada belidilen Yonetmelik htikiimlerine uyulmast

zorunludur.

ig v6ruenceDE oNGdRtiLMEMig DURUMLAR

MADDE 17 -
(1) Toplantrlarda, bu ig Yonergede ongortilmemig bir durumla kargrlagrlmasr halinde genel kurulca verilecek karar

dogrultusunda hareket edilir.

ig vduenceNiH mauLti vE DEGigiKLiKLER
MADDE 18 -
(1) Bu ig Yonerge, Domino Tekstil Urtinleri Sanayi ve Drg Ticaret Anonim $irketi genel kurulunun onayt ile
yonetim kurulu tarafrndan yrirtirltige konulur, tescil ve ilan edilir. lg Yonergede yaptlacak de$igiklikler de aynt

usule tabidir.

ig voruenoeruiru vUnrinlUGU
MADDE 19 -
(1) Bu igYonerge, Domino Tekstil Uninlerisanayive Drg TicaretAnonim $irketinin 08/05/2013 tarihligenelkurul
toplantrsrnda kabul edilmig olup, Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanr tarihinde ytirtirlti$e girer.

Toplantr Bagkanr

Neval AKGUN
Oy Toplama Memuru
Mel"met DiLCtrrf r9r | | tgt ytLv


