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 Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Nisan 2017 Cuma günü saat 10.00’da Yenipervane 

Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda 

yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. 

TTK’nun 415.maddesi gereği toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin 
temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Fiziki, vekaleten veya EGKS üzerinden toplantıya katılacak 
olanların; toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar Hazır Bulunanlar 
Listesi’ne kayıt olmaları gerektiğinden süreye dikkat edilmelidir. 

 
Genel Kurulu elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile 

mümkündür. EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nın e-MKK Bilgi 
Portalına toplantı tarihinden bir gün önce saat 21.00 ‘e kadar kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri 
gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya 
temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurulu katılmaları mümkün değildir. 

 
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih 

ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik (EGKS)” ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Anonim Şirketlerin Genel 
Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 
 
 Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin 
vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya 
www.lukskadife.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin ederek ve 24.12.2013 tarih ve28861 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması 
Tebliği”ne uygun olarak düzenlemeleri ve vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylandığına ilişkin 
belgeyi veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 
 Kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 
Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat 
Bildirimi Formu”nu düzenlemeleri gerekmektedir.  
 
 Olağan Genel Kurul toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma 
hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 
   

Şirketimiz’in 2015 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile 
Finansal Raporlar, Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden 
itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.lukskadife.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin 
incelemesine hazır bulundurulacaktır. 
 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
 

Saygılarımızla, 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

 
 

 

http://www.lukskadife.com.tr/
http://www.lukskadife.com.tr/


SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

a) Açıklamanın yapıldığı 16.03.2017 tarihi itibariyle Şirketimiz  ortaklık yapısını 

yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,  

 

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SERMAYE VE OY YAPISI 
      

 HİSSE ADEDİ SERMAYE PAYI 
(TL) 

YÜZDE 
DAĞILIM 

Küçükçalık Tekstil San. ve Ticaret A.Ş 752.261.059 7.522.610 75,23 

Yaşar KÜÇÜKÇALIK 47.499.890 474.999 4,75 

Yılmaz KÜÇÜKÇALIK 47.499.890 474.999 4,75 

Diğer-Halka Arz 152.739.161 1.527.392 15,27 

TOPLAM 1.000.000.000 10.000.000 100,00 
 

        

Şirketimiz 24.06.1972 tarihinde 500.000.-TL sermaye ile kurulmuştur, 2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin payları hamilinedir. 13.04.2012 tarihi itibariyle 

çıkarılmış sermayemiz 10.000.000-TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kr nominal değerli 

1.000.000.000 adet hisseden müteşekkil 10.000.000-TL.’dir. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.10.1990 tarih ve 783 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. 

Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.  

b) Şirketimizin veya Bağlı Ortaklığımızn Geçmiş Hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 

dönemlerinde planladığı Yönetim faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi; 

Şirketimizde veya  bağlı ortaklığımızda 2016 yılında faaliyetleri etkileyecek önemlilikte bir yönetim ya da 

faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir.  2017 yılında da bir değişiklik öngörülmemektedir. 

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyeliğine aday 

gösterilecek kişiler hakkında bilgi;  

08.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine bir sonraki 

genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Yılmaz KÜÇÜKÇALIK , Erdal 

KESRELİOĞLU , İhsan Murat ÖZVARDAR ve Ali Rıza HASOĞLU  seçilmişlerdir. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri 

ekte yer almaktadır (EK:1). 

ç) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,  

SPK Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Tebliğ”in 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında 

herhangi bir talep bulunmamaktadır.  

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas 

sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.  

2016 yılı Olağan Genel Kurul Gündemimizde esas sözleşme değişikliği ile ilgili gündem maddemiz 

bulunmaktadır. İlgili maddenin eski ve yeni hali aşağıdadır, 

 



ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 

KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ  SERMAYE : 

 

Madde 6 – 

 

Sirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul 

etmis ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18.10.1990 tarih 783 sayılı izni ile 

bu  sisteme geçmistir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016 

yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 

tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun 

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da 

yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle 

Genel Kurul’dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.  

 

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye 

sisteminden çıkmış sayılacaktır. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 (otuz milyon) TL’dir. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 10.000.000 TL (On 

milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr (Bir kuruş) 

itibari değerde 1.000.000.000 (Bir milyar) hamiline yazılı paya 

bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.   

 

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanununun 

hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 

tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve 

itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen 

veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.  

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden 

izlenir 
 

GEÇİCİ MADDE- Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı 

Türk Ticaret Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 

Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “ Yeni” 

ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak 

değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 

1.000,- TL’lik  10 adet pay karşılığında 1(Yeni) Kuruş nominal değerli pay 

verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları 

paylardan doğan hakları saklıdır. 

 

İş bu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen 

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. 

 

KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ  SERMAYE : 

Madde 6 

 

 Sirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini  kabul 

etmis ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18.10.1990 tarih 783 sayılı izni ile bu  

sisteme geçmistir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017-2021 

yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 

tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun 

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni 

tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel 

Kurul’dan Beş yılı geçmemek üzere  yeni bir süre için yetki alması 

zorunludur.  

 

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda , yönetim kurulu kararı ile 

sermaye artırımı yapılamaz Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış 

sayılacaktır. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 (otuz milyon) TL’dir. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 10.000.000 TL (On milyon 

Türk Lirası) olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr (Bir kuruş) itibari değerde 

1.000.000.000 (Bir milyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış 

sermayenin tamamı ödenmiştir.   

 

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanununun 

hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 

tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 

ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını 

kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya 

yetkilidir.  

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden 

izlenir. 

 

GEÇİCİ MADDE- Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı 

Türk Ticaret Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni 

Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “ Yeni” ibaresinin 1 

Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu 

değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL’lik  10 adet pay 

karşılığında 1(Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu 

değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları 

saklıdır. 

 

İş bu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen 

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. 

 

 

 

Ek: 1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri 

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri; 

Yaşar Küçükçalık  

  Doğum Yılı /Yeri                    :  1960 Yılı Kayseri  
  Eğitim  

  Liseyi Özel Moran Lisesinde ( 1978 ) bitirdi,  
  Yüksek öğrenimini İngiltere de 1982 yılında tamamladıktan sonra 

Center for Marketing and Management da yüksek lisans yapmıştır.  
  İş Deneyimi     

  Küçükçalık Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı, 



  Lüks Kadife A.Ş,  Birlik Mensucat A.Ş, Emintaş Emlak A.Ş   
Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır. 

  Nuh Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir. 
  Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneğine 2010 yılında başkan seçilmiştir 

ve halen görevine devam etmektedir. 
  Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu üyesidir. 
  Abdullah Gün Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir. 

 

Yılmaz KÜÇÜKÇALIK 

 Doğum Yılı / Yeri  : 1963 yılı Kayseri 

 Eğitim 

 Orta ve Lise Öğrenimini Özel Saint Benoit Fransız Lisesinde tamamladı 

 Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisi olarak 1983 yılında tamamladı. 

 İş Deneyimi 

 1987 Yılında Aile şirketi Küçükçalık Tekstil’de çalışmaya başladı. 

 1990 Yılında Küçükçalık Kumaşçılık A.Ş.yi kurdu. 

 1997 Yılında Bursa’ya taşınarak Küçükçalık Tekstil A.Ş. ve Küçükçalık Brode A.Ş. firmalarının 

Genel Müdürlük görevini yaptı. 

 Bugün Küçükçalık Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Eş Başkan görevini sürdürmektedir. 

 Emintaş Emlak İnşaat A.Ş. ve Lüks Kadife A.Ş. , Birlik Mensucat A.Ş. Şirketlerinde Yönetim 

Kurulu Üyesi, Kent Meydanı İnşaat Yatırım ve Yönetim Adi Ortaklığı İcra ve Yönetim Kurulu 

Üyesidir. 

Date and place of Born : 1963 / Kayseri 

Education Life of Yılmaz Küçükçalık 

Saint Benoit High School 

B.A Industrial Engineering at Yıldız Technical University) 

 

Business Life of Yılmaz Küçükçalık 

Chief Executive Officer  of  Küçükçalık Textile Group 

The Board Member of Emintaş A.Ş. 

The Board Member of Birlik Mensucat A.Ş. 

The Board Member of Luks Kadife Tic. Ve San. A.Ş. 

The Board Member of Kent Meydanı) 

 

Ali Rıza HASOĞLU 

Doğum tarihi    : 05.07.1955 Tarihinde Kayseri’de doğdu, Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesini 1978   

yılında tamamladı, İngilizce bilmektedir. 

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:  Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.’de SOLEY Grup 

Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 

Akdeniz İhracatçı Birliklerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve 

İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği.      

 

 



Bağımsız  Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri; 

 

Erdal KESRELİOĞLU  

Erdal Kesrelioğlu’nun FMCG (Hızlı Tüketim Malları) sektöründe yurtiçi ve yurtdışı pazarında 26 yıllık 

tecrübesi bulunmaktadır. Unilever Group bünyesinde 18 yıl boyunca üretimde, tedarik zincirinde, 

operasyonda ve satışta liderlik konumunda roller üstlenmiştir. Koç Holding’in gıda şirketlerini birleştirme 

sürecini yönettikten sonra kariyerine Tat ve Düzey’de genel müdür (CEO) olarak devam etmiştir. 

Erdal Kesrelioğlu bir süredir gıda, perakendeci, lojistik ve tüketici firmalarını birleştirmeye yönelik bir 

yatırım şirketi olan AEON’un ortağıdır. Ayrıca şu an tekstil, lojistik, tarım ve gıda firmalarının da bağımsız 

yönetim kurulu üyesi olan Erdal Kesrelioğlu aile şirketlerine ve genel müdürlere koçluk ve danışmanlık 

yapmaktadır. Erdal Kesrelioğlu 2010 yılında “Amrap Turkey” için Yönetim Hizmetleri’ni ve CEO 

Danışmanlığı’nı kurmuştur.  

Erdal Kesrelioğlu lisansını ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde, yüksek lisansını ise Wharton 

Business School’da İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (MBA) yaparak tamamlamıştır. Eşi Polonyalıdır ve 

Lehçe’ye İngilizce kadar hakimdir.  

İhsan Murat ÖZVARDAR 

          Doğum tarihi    : 13 Nisan 1972 

E4E        Eğitim Durumu Eğitim  Kurumunun  Adı Bitiş Tarihi 

Master, İktisat Stanford Üniversitesi, Kaliforniya, ABD 1994-1996 

Lisans, İktisat ve Matematik Hamilton College, New York, ABD 1990-1994 

Lise Robert Lisesi 1987-1990 

Orta Okul Robert Lisesi 1983-1987 

                   Bildiği Yabancı Diller :  İngilizce 

   Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: 

  İş Deneyimi Başlangıç ve Bitiş 
Tarihi 

Sona Erme Nedeni 

Aeon Finansal Danışmanlık, Kurucu Ortak, 
İstanbul 

Ekim 2009 Devam ediyor 

Dresdner Kleinwort Yatırım Bankası, Direktör, 
Londra 

Haziran 2001 – Ekim 
2009 

Kendim ayrıldım 

 

Ek: 2 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası 

 

 



LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  ÜCRET POLİTİKASI 

I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu 

üyelik ücreti ödenmektedir. 

 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra, ücretin 

üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları 

veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. 

 

Bunun dışında, performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, Yönetim Kurulu üyelerine borç 

verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır. 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin 

belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, 

Şirketin uzun vadeli hedeflerinin de dikkate alınmasını gözetir. 

 

II. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLER 

Şirketimizin “İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası” bilimsel çalışmalar, araştırmalar, ve 

incelemeler sonucu oluşan Dünya’da ve Türkiye’de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş 

uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. 

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken , Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet 

koşulları, sürdürülen satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için 

gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. 

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretleri; Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde 

görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, pozisyon kritikliği, sorumluluk ve 

performans dikkate alınarak belirlenir. Ücretler; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, 

ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi denge doğrultusunda yılda bir kez gözden 

geçirilip değerlendirilmektedir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ve 

ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra 

Şirketin uzun vadeli hedeflerinin de dikkate alınmasını gözetir. 

Ek:3 Bilgilendirme Politikası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 
1- AMAÇ VE KAPSAM 
 

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş  Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, 
Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her 
türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, 
anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, 
müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve 
şeffaf bir iletişim sağlamaktır. 
 

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve 
diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması 
istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur. 
 

Bilgilendirme Politikası, Şirket bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar. 
 
2- YETKİ VE SORUMLULUK 
 

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde 
Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun 
onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da 
ortakların bilgisine sunulur. 
 

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve 
sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü 
bünyesinde Yatırımcı İlişkiler Bölümü sorumludur. 
 

İş bu politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve  Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı 
İlişkileri Bölümü’nden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik 
değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: “Geleceğe yönelik 
değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen 
kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.” şeklindeki hükmü saklıdır.  
 
3- BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI 
 

İş bu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve 
araçları aşağıda belirtilmiştir. 
 

 Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na girişleri yapılan finansal tablolar ve 
dipnotları, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar 

 Yıllık Faaliyet Raporları 

 Şirket kurumsal internet sitesi 

 Özel durum açıklama formları 

 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular 

 Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, 

 Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb. 
  

 
 



4- BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VEYA BASIN TOPLANTILARINDA AÇIKLANAN SUNUM VE RAPORLARA 
İLİŞKİN ESASLAR  
 

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler 
çerçevesinde Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı İlişkiler bölümü tarafından doğru, 
eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. 
 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya 
duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim 
yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP’ta da açıklama yapılır 
ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir. 
 

Şirket yetkilileri zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslar 
arası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlarda 
Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir. 
 
5- ŞİRKET HAKKINDA BASIN-YAYIN ORGANLARINDA VEYA İNTERNET SİTELERİNDE YER ALAN HABER VE 
SÖYLENTİLERİN TAKİBİ İLE BUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YAPILMA ESASLARI 
 

Şirket, ulusal veya uluslar arası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber 
ve söylentileri bir medya takip şirketi ve veri dağıtım şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya 
duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentileri varlığı 
halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini Şirket iç 
düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi 
bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen 
esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. 
 

Basın yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan 
haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü 
iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi (www.lukskadife.com.tr) aracılığıyla da kamuya 
duyurulabilir. 
 

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan 
yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket 
tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur. 
 
 
6- ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN 
TEDBİRLER 
 

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket 
tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap 
döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya 
duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası 
araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim 
ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerde bu yasak 
kapsamındadır. 
 

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların 
yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu 
durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her 
türlü tedbiri alır. 

http://www.lukskadife.com.tr/


 
Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve 

ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara 
ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve 
hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri 
yöntemlerle gereken tedbirleri alır. 
 İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan 
yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili 
yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir. 
 
7- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ESASLAR 
 

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler” , Şirketin yönetim 
kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı 
olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari 
kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. 
 

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler; Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve  Muhasebe 
ve Mali İşler Müdürü olarak belirlenmiştir. 
 
8- GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR 
 

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının 
gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye 
piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir. 
 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen 
riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile 
gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer 
verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır. 
 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel 
durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslar 
arası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir. 
 

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 
bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yöneltilmelidir. 


