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                       COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ  

ESAS SÖZLEŞMESİ 
Kuruluş 
Madde 1  : 
Aşağıda adları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani 
kuruluş hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur. 
 

1 - REFRESHMENT PRODUCT SERVICES, INC. 
(Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulu) 
Coca – Cola Plaza, N.W., Atlanta, Georgia 30313, U.S.A.  
 
2 – ÖMER YALÇIN ŞENER 
Uyruğu : T.C.   
Küçükyalı, Çamlık sokak 14 İstanbul 
 
3 - YAVUZ ÇEKİRGE 
Uyruğu: T.C. 
Ferit Tek Sokak Şafak Ap. 32 / 1 Moda, İstanbul 
 
4 - HÜSEYİN AKIN 
Uyruğu : T.C. 
Koza Evleri 9. Blok No: 35 4. Levent, İstanbul 
 
5 - Dr. FADLULLAH CERRAHOĞLU 
Uyruğu : T.C. 
Şehit Muhtar cad. 26 / 5 – 6, Taksim, İstanbul 
 

Şirket, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Başkanlığı’nın 04.03.1991 
tarih ve 250 sayılı Yatırım İzin Belgesi ile 6224 sayılı Kanun ve 12.02.1986 tarih ve 86 / 10353 sayılı Yabancı 
Sermaye Çerçeve Kararnamesine istinaden kurulmuştur. 
 
Şirketin  Unvanı 
Madde 2  :  
Şirket’in unvanı “Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi”dir. İşbu Esas Sözleşmede bundan böyle kısaca 
“Şirket” olarak anılacaktır. 
 
 
Amaç  ve  Konu 
Madde 3  : 
 
Şirket’in amacı her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal 
mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı 
içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya 
çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dâhil olmak üzere her 
türlü alkolsüz içecek ile meyve ve sebze konserveleri, meyve usareleri ve esanslarının depolanması, dağıtımı, 
pazarlaması ve satışı işlerini yapmak ve genel olarak depolama, nakliye, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde 
bulunmaktır. 
 
Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için: 
 
(i) Her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli 
sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, 
işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı 
içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dâhil olmak üzere her türlü alkolsüz 
içecek ile meyve ve sebze konserveleri, meyve usareleri ve esanslarının depolanması, dağıtımı, pazarlaması 
ve satışı işlerini yapabilir ve genel olarak depolama, nakliye, pazarlama ve dağıtım işleri ile uğraşabilir; her 
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türlü maden ve içme suları, doğal mineralli sular ve doğal kaynak suları için arama ve işletme ruhsatları 
alabilir, gerekli tesisleri kurabilir ve tüm faaliyetlerini yürütebilir;  
 
ii) Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarrufta ve ithalat, ihracat, temsilcilik, 
acentelik, distribütörlük, nakliyat, pazarlama, dağıtım vesair ticari faaliyette bulunabilir. 
 
iii) Konusu ile ilgili her nevi taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, kiralayabilir; ifraz ve tevhit işlemleri 
yapabilir; gayrımenkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı veya irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları 
kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve 
teberru edebilir, iktisab edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir; Şirkete ait 
her nev’i taşınır ve taşınmaz malları satabilir, kiraya verebilir; inşaat yapabilir veya yaptırabilir; Şirket için 
gerekli taşıt araçlarını satın alabilir, işletebilir, satabilir, kiraya verebilir. Ayni ve şahsi her türlü işlem ve 
tasarruflarda bulunabilir  
 
iv)   Şirket işlerinin gereği olarak mülkiyeti Şirket’e veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller  üzerinde 
kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve 
olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak 
üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek 
ve rehin alabilir ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir, ipotek, rehin ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis 
edebilir; garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü teminat tesis edebilir  veya üçüncü kişi ve 
kuruluşlara ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek, rehin ve diğer her türlü ayni veya 
şahsi hakları tesis ve fek edebilir; Şirket üçüncü şahıslara olan borçları nedeni ile üçüncü şahıslar lehine 
Şirketin işletme adı ve unvanı ile birlikte Şirketin tüm mal varlığı veya münferiden herhangi türden malları ve 
mali ve bilumum işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir; keza Şirket üçüncü 
şahıslardaki alacakları nedeni ile, üçüncü hakiki ve hükmi şahısların işletme adı ve unvanı ile birlikte onların 
tüm mal varlıkları veya münferiden herhangi türden malları ve malı ve bilumum işletme tesisatları üzerine 
kendi lehine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir.  
 
v) Şirketin işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, 
orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir. 
 
vi) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla,  Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma  senetleri ve diğer menkul kıymetler, finansal türev 
enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları  ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir,  satın 
alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir.  
 
vii) Bayilik, acentelik, taşeronluk, komisyonculuk, distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapabilir, 
taahhütlere girebilir. 
 
viii) Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, marka, model, teknik bilgi (know – how), ticaret 
unvanlarını, telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, 
satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap 
edebilir, 
 
ix) Şirket, yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile gerekli kılınan izinleri almak şartıyla yukarıdaki 
konularla iştigal eden veya bunların elde edilmesine yardımcı olan yerli ve yabancı başka teşebbüs ve 
şirketlere iştirak edebilir,  yeni şirketler ve her nevi iştirakler kurabilir, mevcut şirketleri devralabilir; iştirakleri 
lehine kefalet veya garanti verebilir,  mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir;  
 
x)  Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde sosyal amaçlı vakıfları tek 
başına veya üçüncü kişilerle birlikte kurabilir; bu vakıflara ve diğer sosyal amaçlı vakıf ve dernekler ile kurum 
ve kuruluşlara kardan pay ayırabilir, bağış ve yardım yapabilir ve ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 522. 
maddesine uygun olarak Şirket’in yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurabilir veya 
bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ayırabilir.  
 
Şirket yukarıda belirtilmeyen fakat amaç ve konusuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerekli veya 
yararlı görülen diğer faaliyetlerde de bulunabilir. Bu durum Esas Sözleşme değişikliği gerektirdiği takdirde, 
gereken izinler alındıktan sonra Esas Sözleşme değişikliği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulun 
onayına sunulur. 
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Şirket Merkezi ve Şubeleri 
Madde 4  : 
Şirket’in merkezi İstanbul'dadır. Şirket’in adresi Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No.4 Ümraniye 34776 
İstanbul’dur. Şirket,  Yönetim Kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle Türkiye’de veya 
yurtdışında bürolar kurabilir, şubeler ve temsilcilikler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline 
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket’e 
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil 
ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 
 
Süre 
Madde 5  : 
Şirket sınırsız bir süre ile kurulmuştur. 
 
Sermaye 
Madde 6  : 
Şirketin sermayesi 2.998.566,010 TL’dır ve tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal 
değerde 2.998.041,832 TL'lik nama yazılı, 524,178 TL'lik hamiline yazılı paya bölünmüştür.   
 
Payların Pay Sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir. 
 
SERMAYE  TABLOSU 
 

Pay Sahibi Pay 
Adedi 

Kesir 
Makbuzuna 
Bağlı Pay 
Adedi 

Pay Tutarı YTL

Coca-Cola 
İçecek A.Ş. 

2.997.5
82 0,673 2.997.582,67 

The Coca-
Cola Export 
Corporation 

183 0,661 183,661 

Anadolu 
Efes 
Biracılık ve 
Malt Sanayi 
A.Ş. 

235 0,09 235,09 

Özgörkey 
Holding 
A.Ş. 

40 0,408 40,408 

PE-RE-JA 
İleri Kimya 
Sanayi A.Ş. 

519 0,687 519,687 

Asma 
Ambalaj 
Sanayi A.Ş. 

4 0,491 4,491 

Toplam 2.998.5
63 3,01 2.998.566,01 

 
 
Yönetim Kurulu, payların nominal değerleri aynı kalmak kaydıyla, payları birden fazla payı temsil eden 
kupürler halinde birleştirmeye ve çıkarmaya yetkilidir. 
 
Şirkete karşı sadece pay defterine kayıtlı bulunan kimse pay sahibi sıfatını haizdir. Pay devrinin Şirkete karşı 
hüküm ifade etmesi devrin Yönetim Kurulunca onaylanması ve Şirket pay defterine kaydedilmesi ile olur.  
  
Yönetim  Kurulu 
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Madde 7  : 
7.1. Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en 
az 5, en çok 10 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil olunur. 

 
Yönetim Kurulu'nun üye sayısını yukarıda gösterilen sayı ile sınırlı olmak üzere Genel Kurul tayin eder. 

 
Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceğini ve ödenecek ise miktarını Genel Kurul saptar. 

 
7.2. Yönetim Kurulunun Görev Süresi: 
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilebilirler. Süresi biten üyenin yeniden 
seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi tamamlansa dahi ilk Genel Kurul toplantısına 
kadar görevlerine devam ederler. 

 
Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı 
bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.  

 
7.3.  Yönetim Kurulu Toplantıları: 
Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı ve karar alma 
nisaplarında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.   

 
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın da karar alabilir. 

 
Her üye Yönetim Kurulu'nun toplanmasını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir. 

 
7.4.  Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri: 
Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul’un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, 
Şirket’in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya 
yetkilidir. 

 
Şirket’in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.  Şirket’i temsil yetkisi, ilke olarak, 
çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. 
maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç 
Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket yöneticilerine devretmeye yetkilidir. En az bir yönetim kurulu üyesinin 
temsil yetkisine haiz olması şarttır.   

 
Türk Ticaret Kanunu’nun 371. madde hükümleri saklıdır.   

 
Yönetim Kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu Esas 
Sözleşme uyarınca, Genel Kurul’un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket’in işletme konusunun 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.  

 
Yönetim Kurulu bazı yetkilerini Yönetim Kurulu üyesi olan bir Murahhas Aza’ya bırakabilir. Murahhas Aza 
Şirket’in işletme konusunun gerçekleştirilmesi ve takibi ile yönetici kadrosunun performansından sorumlu 
olacak ve Yönetim Kurulu Murahhas Aza’ya bu sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli güç ve 
yetkileri verecektir. Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü yönetici kadrolarına Şirket adına imza yetkisi verir. 
 
Şirketin  Temsili 
Madde 8  : 
 
Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, sözleşme, teklif ve kabullerin geçerli olabilmesi 
ve Şirket’i ilzam edebilmesi için bunların kendilerine usulüne uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş ve 
bu yetkileri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmiş iki kişi tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış 
bulunmaları şarttır. 
 
Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket’in unvanı altında imza etmek üzere 
belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, 
Ticaret Sicili’ne tescil ve ilan ettirir. 
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Kendisine temsil yetkisi verilenlerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildikleri süreler ile sınırlı 
değildir. 
 
Denetçi ve Görevleri 
Madde 9: 
 
9.1. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kılması halinde Genel Kurul, her faaliyet dönemi 
ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat 
uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi 
denetçiye verdiğini Ticaret Sicili’ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket’in internet sitesi 
açma yükümlülüğü bulunması halinde  internet sitesinde ilan eder.  
 
9.2. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın kendilerine verdiği görevleri, kanunda 
düzenlenmiş sınırlar içerisinde, yerine getirmekle yükümlüdür. 
 
Genel  Kurul 
Madde 10  : 
 
10.1. Genel Kurulu Davet Şekli  : 
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıya, Şirket’in 
Şirket’in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde  internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu 
yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve 
toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 2 (iki) hafta önce yapılır. Genel Kurul’u toplantıya 
çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 410, 411 ve 412. maddeleri uygulanır. 
 
10.2. Toplantı Tarihi  : 
Olağan Genel Kurul toplantısı her faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde yapılır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde, Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır. 
 
10.3. Oy Hakkı ve Temsil  : 
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında , her pay sahibinin 1 (bir) pay karşılığı 1 (bir) oy hakkı 
vardır. Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri 
toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. 
 
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul’a Katılabilecekler Listesi’nde yer 
alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, 
Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi 
de temsilci olarak Genel Kurul’a gönderebilirler. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin 
talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.  
 
10.4. Toplantı Usulü ve Karar Nisabı  : 
Olağan Genel Kurul toplantılarında Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu’nun yıllık 
faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, 
Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin 
müzakere yapılarak, kararlar alınır. 
 
Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenecektir. 
İşbu Esas sözleşmenin daha yüksek toplantı ve karar nisabı gerektiren hükümleri saklıdır.  
 
10.5. Toplantıların Yeri  : 
Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde 
yapılır. 
 
İç Yönerge 
Madde 11 : 
 
Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme’de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu 
uyarınca veya işbu Esas Sözleşme’ye aykırı olmamak şartıyla, Yönetim Kurulu’nca Türk Ticaret Kanunu’nun 
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419. maddesinin 2. fıkrası ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu 
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”in 40 vd. hükümleri 
ile ilgili diğer mevzuat uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır. 
 
Bakanlık Temsilcisi  
Madde 12  : 
 
Genel Kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı temsilcisinin bulunması hakkında “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle 
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri 
uygulanır. 
 
İlanlar 
Madde 13  : 
 
Şirket’e ait ilanlar, Şirket’in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde internet sitesinde, Şirket 
merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanır. 
 
Hesap Dönemi 
Madde 14  : 
 
Şirket’in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.  
 
Şirket’in muhasebe defter ve kayıtları ayrıca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun 
olarak tutulacaktır. 
 
Net Dönem Kârı, Yedek Akçeler ve Karşılıklar 
Madde 15  : 
 
1. Şirket’in Net Dönem Kârı: 
 

a)  Şirket’in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu 
faaliyetlere ilişkin olarak yapılan giderler ile diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile 
aynı mahiyetteki vergi ve düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı 
tutarıdır. 

 
b) Şirket’in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârının, vergi 

muafiyetini haiz oldukları sürece ve Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinde belirtilen pay 
sahiplerine ödenecek olan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kâr payı ile genel kanuni yedek akçeye 
halel gelmemek şartıyla %2’si Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na ve %1’i The Coca-Cola 
Export Corporation’nın belirleyeceği bir vakfa bağış yapılmak üzere ayrılır. Bu hükmün 
değiştirilebilmesi için Şirket esas sermayesinin çoğunluğunu temsil eden payların Genel Kurul 
toplantısında hazır bulunması ve Şirket esas sermayesinin çoğunluğunu temsil eden payların 
değişikliği onaylaması şarttır. 

 
2. Net Dönem Kârının Dağıtımı:  
 
Yukarıda 1 (a)’da öngörüldüğü şekilde hesaplanan net dönem kârından, varsa geçmiş yıl zararlarının 
düşülmesinden sonra, sırasıyla, 
 

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya 
kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. 

 
b) Kalan kâra 1 (a) ve (b) bendi gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ 

üzerinden ödenmiş sermayenin %5’i kadar tutar, kar payı olarak pay sahiplerine                 
dağıtılmak üzere ayrılır.  
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c) Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine 
kâr payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Serbest yedek akçelerden yapılacak 
kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu’nun 509. madde hükmü dikkate alınır. 

 
d) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kârdan pay alacak kişilere 

dağıtılacak toplam tutardan ödenmiş sermayenin %5’i oranında hesaplanan bir tutar düşüldükten 
sonra bulunan meblağın %10’u genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.  

 
e) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Genel Kurulca kararlaştırılabileceği gibi bu 

yetki Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu’na da bırakılabilir.  
 

f) Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu’nun 519. ve 520. madde hükümleri 
ile Türkiye Muhasebe Standartları ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.  
 
 

Tahvil ve Diğer Borçlanma Senetleri Çıkarılması 
Madde 16: 
 
Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü tahvil, 
finansman bonosu, kâr/zarar ortaklığı belgesi, kâr paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir 
benzeri borçlanma araçları ile iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye 
piyasası araçları ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarının ihracı ile ilgili şartlar Genel Kurul tarafından 
tesbit edilir veya ilgili mevzuatın müsaadesi nisbetinde Genel Kurul bu hususta Yönetim Kurulu’nu yetkili 
kılabilir. 
 
  
Kanuni Hükümler 
Madde 17  
İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri 
uygulanır. 
 
 
 
 
 


