
Ma’s’! Glyim Sanayi ye Ticaret Anonim Sirketi Gene! Kurulu’nun
aIima Esas ye Usulleri Hakkcnda iç Yönerge

BthINCI BOLUM
Amaç, Kapsam, Dayanak ye Tanimlar
Amaç ye kapsam
MADDE 1- (1) Bu Ic Yonergenin amaci; Mavi Giyim Sanayl ye Ticaret Anonim Sirketi gene!kurulunun çalima esas ye usu)Jerinin, Kanun, 11gW mevzuat ye esas söz!eme hukumleriçercevesinde belirlenmesidir. Bu Ic Yonerge, Mavi Giyim Sanayi ye Ticaret Anonim5irketi’nin tUrn olagan ye olaganustu gene! kuru! top!antilarzni kapsar.
Daynnak
MADDE 2- (1) Bu Ic Yonerge, Anonim 5irket!erin Genel Kurul Toplantilannrn Usu! ye EsaslariHe Bu Toplantilarda Bulunacak GUmrDk ye Ticaret Bakanhgi Temsilcileri Hakkinda YonetmelikhukUrnlerine uygun olarak yonetim kurulunca hazir!anmitir.
Tanim!ar
MADDE 3- (1) Bu Ic Yonerge’de geçen;
a) Birleirn Genel kurulun bir gUnlUk toplantisini,
b) Kanun: 1311/2011 tarihll ye 6102 sayih Turk Ticaret Kanununu,
c)Oturum: Her birleimin dinlenme, yemek arasi ye benzeri nedenlerle kesilen bohlmierinden herbirini,
ç) Toplanti: Olagan ye olaganustu genel kuru! toplantilarini,
d) Toplanti bakan1igi: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fikrasina uygun olarak gene! kuru!tarafindan top!antiyi yonetmek Uzere seçllen top!anti bakanindan, gereghde gene! kurulcaseçi!en toplanti bakan yardirncisindan, toplanti baskaninca be!ir!enen tutanak yazmanindan yetoplanti bakaninin gerekli görmesi halinde oy toplama mernurundan oIuan kurulu,ifade eder.
IKINCIBOLUM
Genel Kurulun ahma Usul ye Esaslan
Uyulacak huklimler
MADDE 4 — (1) Toplanti, Kanunun, ilgili mevzuatrn ye esas sUz1emenin gene) kuru!a iIikinhUkum!erine uygun olarak yapilw.
Toplanti yerine giri ye hazirhklar
MADDE 5 — (1) Toplanti yerine, yonetim kurulu tarafindan düzenlenen hazir bulunanlarlistesine kayitli pay sahipleri veya bunbrin temsilcileri, yonetirn kurulu Uyeleri, denetçi,gUrev1endiri1mi ise Bakanlik temsilcisi ye toplanti bakanligina seçi!ecek veyagoreviendirilecek kii1er gfrebilir.
(2) Top!anti yerine giri$e, gerçek kii pay sahip!eri i!e Kanunun 1527 nd maddesi uyarincakurulan elektronilc genel kunil sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gercekkii pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri lie birlikte kimliklerini gostermeleri, tuzelki?i pay sahip!erinin temsi!ciierinin de yetki belgelerini ibraz etme!eri ye bu suretle hazw
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bulunanlar listesinde kendileri 1cm gösterilrni yerleri imzalamaiari arttir. Söz konusu kontrotiiemIeri, yönetim kuruiunca veya yonetim kuruiunca gdreviendirilen bir veya bfrden faziayOnetim kurulu Oyesince yahut yOnetirn kurulunca goreviendiriten kii veya kiiler tarafndanyapilir.
(3) TUrn pay sahiplerini alacak ekiide topianti yerinin hazirlanmasina, toplanti sirasinda ihtiyaçduyulacak kwtasiyenin, dokilmanlarin, araç ye gereçlerin topianti yerinde hazirbulundurulmasina ilikin gorevier yOnetim kurulunca yerine getirilir.
Toplantrnin açilmasi
MADDE 6 — (1) Topianti irket merkezinin bulundugu yerde veya irketin merkezininbulundugu ehrin eiveriii bir yerinde, onceden Han edi1mi zarnanda (Kanunun 4)6 nezmaddesinde belinilen çariszz zoplanti hukunileri sakhthr) yOnet irn kuru iu ba’kan t ya da bakanyardimcisi veya yOnetim kurulu uyeierinden birisi tarafmdan, Kanunun 418 mci ye 421 mcimaddelerinde belfrtilen nisap!arin sagiandiginin bir tutanakia tespiti Uzerine açtiir.Topianti bakanIiginin oiuturuImasi
MADDE 7- (1) Bu Ic Yonergenin 6 nci maddesi hukmU uyannca toplantiyi açan kiininyonetirninde oncelikie onerilen adaylar arasindan genel kuruiun yonetirninden sorumlu olacakpay sahibi dma zorunlulugu da bulunmayan bir bakan ye gerek gorniurse bakan yardimcisisecilir.
(2) Bakan tarafindan en az bir tutanak yazrnarn ye gerekli gorniurse yeteri kadar oy topiamamemuru gorevlendfrilir. Toplanti hakani eiektronik genel kurni sisteminin teknik iiemlerinintoplanti aninda yerine getirilmesi amaciyia uzman kiiier gorevlendirfr.
(3) Toplanti bakan1igi, topianti tutanagini ye bu tutanaga dayanak oiuturan diger evrakiimzalarna hususunda yetkilidir.
(4) Topianti bakani genel kurul toplantisirn yonetirken Kanuna, esas sozIerneye ye bu IcYonerge hükumlerine uygun hareket eder.
Topianti bakaniiginin gOrev ye yetkileri
1IADDE 8 — (1) Topianti bakaniii, bakanrn yönetiminde aagtda belirtilen gorevieri yerinegetfrir
a) Toplantinin ilanda gOsteriien adreste yapthp yaptirnadirni ye esas sozIernede belirtilmisetopianti yerinin buna uygun olup o1rnathini incelemek.
b) Genel kuruiun toplantiya, esas sdz1emede gOsterilen ekiIde, internet sitesi açmakla yUkumlUclan irketlerin internet sitesinde ye Tflrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayimlanan liania çagnlipçagrilmadigrni, bu çagnnin, Han ye toplanti gUnleri hariç olmak Dzere, topianti tarihinden en aziki hafta once yapilip yapilmadigirn, pay defterinde yaziii pay sahipierine, onceden irkete paysenedi veya pay sahipligini ispatlayici beige vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantigUnu lie gundem ye iianin çiktigi veya çikacagi gazetelerin iadeii taahhutiU mektupia bildirihpbiidiriimedigini inceiemek ye bu durumu toplanti tutanagina geçirmek.c) Toplanti yerine giri yetkisi olrnayanlarin, toplantiya girip girmedikierini ye toplanti yerinegiriie iigili olarak bu Ic Yonergenin S mci maddesinin ikinci fikrasrnda hUkum aitma ahnangorevierin yonetim kurulunca yerine getirilip getiriimedigini kontroi etmek.
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ç) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyarrnca çarisiz topianmasi halinde paysahiplerinin veya temsileilerinin tflmilnUn hazir bulunup bulunrnadigini, toplantinin bu eki1deyapilmasina itiraz olup o!madigint ye nisabin toplanti sonuna kadar korunup korunmadiginiincelemek.
d) Degiiklige gidiImi ise degiikIikIeri de içeren esas sozIemenin, pay defterinin, yönetirnkurulu ytilik faaliyet raporunun, denetçi raporlarLntn, finansa! tablolarin, gUndemin, gUndemdeesas sozIeme degiikligi varsa yonetim kurulunca hazirIanmi degiikIik tasarisinin, esassozIeme degiikligi GUmrUk ye Ticaret Bakanligmin iznine tabi olmasi durumunda iseBakanliktan alman izin yazisi ye eki degiik1ik tasarisinin, yönetirn kurulu tarafindandUzen!enmi hazir bulunanlar listesinin, genel kuru! erteleme Uzerine topiantiya çagriImisa bironceki toplantiya iiikin erteleme tutanagmin ye toplantiya ilikin diger gerekh beigelerineksiksiz bir biçimde toplanti yerinde bulunup bulunmadigini tespit etmek ye bu durumu toplantitutanagrnda belirtmek.

a) Hazir bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katilan!annkimlik kontro!ünU itimz veya Iüzum üzerine yapmak ye temsil belgelerinin dogrulugunu kontmletmek.

O Murahhas uyeler ile en az bit yönetim kurulu uyesinin ye denetçinin toplantida hazir olupolmadigini tespit etmek ye bu durumu toplanti tutanaRinda belirtmek.
g) GUndern çerçevesinde genel kurul ça1imaIanni yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalarharicinde gundem diina çiki!masini onlemek, toplanti duzenini saglamak, bunun 1cm gereklitedbirleri almak.
g) Bir!eimJeri ye oturumlari açmak, kapatmak ye top!antiyi kapatmak.
h) Muzakere edilen hususlara i!ikin karar, tasari, tutanak, rapor, öneri ye benzeri belgeleri gene!kurula okumak ya da okutmak ye bunlarla ilgiB konumak isteyenlere söz vennek.
i) Genel kurulca verilecek kararlara i!ikin oy!ama yaptirmak ye sonuçlarrni bildirmek.i) Toplanti 1cm asgari nisabrn topIantrnin bainda, devaminda ye sonunda muhafliza edi!ipedi!mediini, kararlarin Kanun ye esas sozIemede Ungurulen nisaplara uygun olarak alinipalinmadigirn gozetmek.
j) Kanunun 428 mci maddesinde belirtilen temsilciler tarafrndan yapilan bildirimleri genel kurulaaç ildamak.
k) Kanunun 436 nci maddesi uyarinca, oy hakkrndan ycksun olanlarm anilan maddede belirtilenkararlarda oy ku!!anma!arrni onlemek, oy hakkina ye imtiyazh oy kullanimina Kanun ye esassoz1erne uyarinca getirilen her turlU sinirlamayi gozetmek.
1) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi Uzerine Fmansal tablolarin muzakeresi yebuna bagli konularin goruU1mesini, gene! kurulun bu konuda karar almasina gerek olmaksizinbir ay sonra yapi!acak top!antida gorflu)mek üzere ertelemek.
m) Gene! kurul çaiima!arina alt tutanakiarm duzenlenmesini saglamak, itiraz!ari tutanagageçkmek, karar ye tutanakian imzalamak, toplantida ahuan kararlara i!ikin !ehte ye aleyhtekullamlan oy)ari hiçbfr tereddude yer vermeyeeek eki!de toplanti tutanaginda belirtmek.
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ii) Thpianti tutanarni, yönetim kurulu yillik faaiiyet raporunu, denetçi raporiarmi, finansaltablolari, hazir bulunanlar listesini, gundemi, onergeleri, varsa seçim!erin oy kagit!arini yetutanaktarini ye topiantiy!a ilgill turn belge!eri toplanti bitiminde bir tutanakia hazir bulunanyonetim kurulu uyelerinden birine teslim etmek.
Gündemin görudImesine gecilmeden once yapilacak iIemIer
MADDE 9 — (1) Toplanti bakani, genel kuruta toplanti gundemini okur veya okutur. Bakantarafindan gandem maddelerinin görU$i!me sirasina i!ikin bit degiiklik Onerisi olup olmadigisorulur, eger bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayina sunulur. Toptantida hazir bu!unanoyiarin çogun!ugunun karartyla gundem maddelerinin görUU1me sirasi degitiriIebi!ir.
GOndem ye gundem maddelerinin gOrUflImesi
MADDE 10— (1) Olagan genel kurul gandeminde aagidaki hususlann yer a!masi zoruniudur:a) Açi!i ye topianti bakanligrnin oiuturuImasi.
b) Yonetirn kurulu yillzk faa!iyet raporunun, denetçi raporlarinm ye finansa! tabloiarrngoruØllmesi.
c) Yonetim kuwlu Uyeieri lie denetçiierin ibralari.
ç) Suresi dolan yönetim kunilu üyeleri ile denetçinin seçimi.
d) Yonetirn kurulu Uyelerinin Ucretteri He huzur hakk,, ikramiye ye prim gibi hakiarmrnbelirlenmesi.
e) Kârin kullanirn ek!inin, dagitiminrn ye kazanç paylan oranlannin betirlenmesi.
O Varsa esas söz!eme degiik!iklerinin gdruuirnesi.
g) Gerekti garulen diger konular.
(2) Olaganustu gene! kuru! topiantisrnm gflndernini, toplanti yapilmasini gerektiren sebepleroluturur.
(3) Aagida be!irtiien istisnalar diinda, topianti gundeminde yer almayan konu!ar gorUuIemezye karam baianamaz:
a) Ortakiarin tamaminin hazw bulunmasi halinde, gundeme oybirtigi ile konu Have edilebi!ir.b) Kanunun 438 mci maddesi uyarrnca, herhangi bir pay sahibinin ozel denetim talebi,gundemde yer ahp almadigina bakilmaksizrn genel kuruica karara bagianir.
c) Yonetiin kurulu (iyeterinin gorevden alinmalari ye yeniierinin seçimi hususlan, yti sonufinansat tabiolaun muzakeresi rnaddesiyle iigHi sayilw ye gUndemde konuya iIikin maddebu!unup bu!unmadigrna bakilmaksizrn istem ha!inde dogrudan gorUu!erek karar verilir.
ç) Gundemde madde bulunmasa bi!e yolsuziuk, yetersiztik, baglihk yUkumunUn ihiali, birçokirkene Uyelik sebebiyie gOrevin ifasinda gUçlUk, geçimsiz!ik, nufuzun kotOye kullanilmasi gibihakii sebeplerin var!ig halinde, yönetim kurulu uyeierinin gorevden ahnrnasi ye yerineyenilerinin seçi!mesi husus!ari genel kuru!da hazir bulunan!arrn oy cok!uguyia gundeme alinir.(4) Gene! kuru!da muzakere edilerek karara bag!anmi gundem maddesi, hazir bu!unan!arin oybirhgi lie karat veri!medikçe yeniden gOrUU1Op karara bag!anamaz.
(5) Yapilan denetim sonucunda veya herhangi bit sebeple Bakanlikça, irket genel kuru!undagoruUtmesi istenen konu!ar gundeme konu!ur.
(6) Gundem, genel kurulu toplantiya ç4iran tarafindan behrienir.
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Toplantida söz alma
MADDE 11 — (I) GorUUirnekte olan gUndern maddesi Uzerinde söz almak isteyen pay sahipleriveya diger ilgililer durumu toplanti bakanligina bildirirler. Bakanlik sOz alacak kiileri genelkurula açiklar ye bavuru strasina gore bu ki5ilere sdz hakki verir. Kendisine sOz simsi gelen kii,toplanti yerinde buiunmuyor ise sOz hakkini kaybeder. Konumalar, bunun 1cm ayrflan yerden,genel kurula hitaben yapihr. Kiiler kendi aralarinda konuma siralarirn degitirebiiir1er.Konuma sUresinin sinirlandinimasi halinde, sirasi gelip konurnasini yapan bir kii, konumasUresi doldugu zaman, ancak kendinden sonra konuaeak ilk kii konuma hakkini verdigitakdirde konumasini, o kiinin konuma sUresi içinde tamamlamak kouluyla sUrdflrebflir. Digerbir biçimde konuma sUresi uzatilamaz.

(2) Toplanti bakanrnca, gorUuIen konular hakkinda açiklamada bulunmak isteyen yonetimkurulu Uyeieri lie denetçiye swaya bakiLmaksizrn söz verilebilir.
(3) Konumalarin sUresi, bakantn veya pay sahiplerinin dnerisi Uzerine, gundemin yogunlugu,gOruUimesi gerekli konulann çoklugu, Onemi ye söz almak isteyenlerin sayisma gore genelkurulca kararlatinhr. Bu gibi durumlarda, genel kurul, once konuma sUresinin sinirianmasinrngerekip gerekmeyecegini ye sonra da sUrenin tie olacagi konularrnda, ayri ayri oylamayla kararverir.
(4) Kanunun 1527 nd maddesi uyarmca genel kurula elektronik ortamda katilan pay sahiplerininveya temsilcilerinin gOrU ye onerilerini iletmelerine i1ikin olarak anilan madde ye altduzenlemelerde belirlenmi usul ye esaslar uygulanw.
Oylama ye cy kullanma usulü
MADDE 12— (1) Oyiamaya balamadan Once, toplanti ba*ant, oylanacak konuyu genel kurulaaçLklar. Bit karat taslaginin cylamasi yapilacak ise, bu yazili olarak saptanip okunduktan sonra,oylamaya gecilir. Oyiamaya geçilecegi açiklandiktan sonra, ancak usul hakkinda sOz istenebilir.Dii strada, talep etmesine ragmen kendisine sOz verilmemis pay sahibi varsa, hatirlatmasi yeBakanca dogrulanmast kouluyia konuma hakkini kullanir. Oylamaya geçildikten sonra sOzverilmez.
(2) Toplantida gOruulen konuiara ihkin oylar, el kaldirmak veya ayaga kalkmak ya da ayn ayrikabul veya ret denilmek suretlyle kullanilir. Bu oylar toplanti bakanliginca sayilir. Gerektiginde,bakanhk, oy saytminda yardirnet oimak Uzere yeter sayida kiiyi gorevlendirebilfr. Elkaldtrmayanlar, ayaga kalkmayanlar veya herhangi bir eki1de beyanda bulunmayanlar “ret” oyuvermi sayilir ye bu oylar degerlendirmede 11gW kararm aleyhinde veriImi kabul edilir.(3) Kanunun 1527 nd maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katilan pay sahiplerininveya temsilcilerinin oy kullanmalarina iiikin olarak anulan madde ye aft dilzenemelerdebelirlenmi usul ye esaslar uygulanir.
Toplanti tutanainin duzenlenmesi
MADDE 13 — (I) Toplanti bakanunca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlarin sahipolduklari paylan, grupian, sayilan ye itibari degerlerini gOsteren hazw bulunanlar listesiimzaianir, genel kurulda sorulan sorularin ye verilen cevaplarin Ozet olarak, alunan kararlarm yeher bit karar için kullamlan olumlu ye olumsuz oylarrn sayilarmin tutanakta açik bir ekilde
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gösteriimesi He tutanagin Kanun ye iigfli mevzuatta bellrtilen esasiara uygun olarakdazenlenmesi saglanir.
(2) Genel kurul tutanagi toplanti yerinde ye topianti sirasinda daktiioyla, biigisayarla veyaokunakh ekiide mOrekkepli kalem kullanilmak suretlyle el yazisiyia duzenlenir. Tutanaginbilgisayarda yaziiabiimesi 1cm toplanti yerinde çiktilarin alinmasina imkan saglayacak biryazieinrn olmasi arttir.
(3) Tutanak en az iki nusha halinde duzenlenir ye tutanagin her sayfasi, topianti bakaniigi liekatilmi olmasi haiinde Bakanhk temsiieisi tarafindan irnzaianir.
(4) Tutanakta; irketin ticaret unvanc, toplanti tarihi ye yen, irketin paylannin toplam itibaridegeri ye pay adedi, toplantida asaleten ye temsilen olmak üzere temsil edilen topiam pay adedi,katiirnisa Bakanlik temsiicisinin adi ye soyadi lie gereviendirme yazisinin tarih ye saytsi,toplanti iianii yapihyorsa davetin ne surette yapildigi, ilansiz yapihyorsa bunun beiirtilmesizomniudur.
(5) Toplantida alinan karariara iIikin oy miktanlari, hicbir tereddutte yer vermeyecek ekiIderakamla ye yaziyla tutanakta belirtilir.
(6) Toplantida alinan kararlara olurnsuz oy veren ye bu muhalefetini tutanaga geçirtmekisteyenlenin adi, soyadi ye muhalefet gerekçeleri tutanaga yazihr.
(7) Muhaiefet gerekcesinin yazih oiarak veriLmesi halinde, bu yazi tutanaga ekienir. Tutanakta,muhaiefetini belirten ortagin veya temsileisinin adi, soyadi yazilir ye muhaiefet yazsinin ekteoldugu belirtiiir. Tutanaga ekienen muhaiefet yazisi toplanti bakaniigi ye katiimisa Bakanhktemsileisi tarafindan imzaianir.
Topianh sonunda yapilacak i1emier
MADDE 14- (1) Toplanti bakanr, topianti sonunda tutanaginin bir nushasini ye genei kuruHaiigiii diger tUrn evraki toplantida hazir bulunan yonetirn kuruiu uyelerinden birine teslim eder.Taraflar arasinda duzenienecek ayri bir tutanakia bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kuruiu, topianti tarihinden itibaren en geç on bq gUn içerisinde, tutanagin notereeonay1anrni bir suretini ticaret siciii madurlugune vermek ye bu tutanakta yer alan tescil ye iianatabi hususiari tescil ye han ettirmekie yükUmWdUr.
(3) Tutanak, internet sitesi açmakia yukUmlU oian irketierce genel kurul tarihinden itibaren engec be gUn içerisinde internet sitesine de konuiur.
(4) Toplanti bakani ayrica, hazir bulunanlar listesinin, gundemin ye genei kurul toplantitutanagmin bir nUshasini katiirni olmasi halinde Bakanlik temsilcisine teslirn eder.
Toplantiya elektronik ortamda katilma
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantisina Kanunun 1527 nci maddesi uyarinca elektronikortarnda katiirna irnkãni tanindigi dururnda yonetim kurulunca ye toplanti bakaniiginca yerinegetiriiecek iiemler Kanunun 1527 nd maddesi ye ilgili mevzuat d&kate ahnarak ifa edilir.
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UçUNcU BOLUM
çit1i flUkümier
Bakanhik temsilcisinin katikmi ye gene! kurul toplantisma iIikin belgeler
MADDE 16 — (1) Bakan!ik temsilcisinin katilimi zorunlu olan toptantilar 1cm temsilcinin
istenmesine ye bu temsilcinin görev ye yetkilerine i1ikin Anonim Sfrketlerin Gene! Kuru!
Toplantilarrnrn Usul ye Esasiari lie Ru Topiantilarda Bulunacak GUmrflk ye Ticaret Bakanhigi
Temsi!cileri Hakkinda Yonetmehik hilkumleri sak!idir.
(2)Genel kurula katilabilecek!er ye hazir bulunanlar listesinin hazw!anmasinda, genel kuruida
ku!Ianilacak temsil beigeleri lie top!anti tutanagmin duzen!enmesinde birhici fikrada be!irti!en
Yonetmelik hükünilerine uyulmasi zorunludur.
Ic Yonergede öngörfl!memi durumlar
MADDE 17 — (I) Toplantilarda, bu Ic Yonergede ongrüImemi bir durumia kari1aiimasi
ha!inde gene! kurulea verilecek karar dogruitusunda hareket edilir.
Ic Yönergenin kabulu ye degiikllk!er
MADDE 18 — (1) Bu Ic Yonerge, Mavi Glyim Sanayi ye Ticaret Anonim Sirketi gene!
kurulunun onayi lie yonetim kurulu tarafindan yUrilr1ue konu!ur, tesci! ye i!an edilfr. Ic
Yönergede yapi!acak degiik!ik!er de ayni usu!e tabidir.
Ic Yonergenin yUrflr!üd
MADDE 19 — (I) Bu Ic Yönerge, Mavi Glyim Sanayi ye Ticaret Anonirn 5irketinin 2012 yili
o!aan gene! kuru! toplantisrnda kabu! edi1mi o!up, Turkiye Ticaret Sicili Gazetesinde i!ani
tarihinde yQrQr1Ue girer.
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