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Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Cad. No :54, Söke,
09201, Aydın

Telefon ve Faks No.

:

Tel: 0 256 518 22 55 Faks: 0 256 518 45 39

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel: 0 232 435 49 59 Faks: 0 232 435 58 78

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi

:

Daha önce yapılmış açıklama yoktur.

Özet Bilgi

:

14 Mayıs 2012 Tarihinde Yapılacak 2011 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

17.04.2012

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap
Dönemi

:

01.01.2011 - 31.12.2011

Tarihi

:

14.05.2012

Saati

:

10:30

Adresi

:

Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 Söke
Aydın

GÜNDEM:
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını Genel Kurula katılan pay sahipleri adına imzalama
yetkisi verilmesi.
3. 2011 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim
Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4. 2011 takvim yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması; Bilanço sonucu
hakkında karar alınması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları.
6. Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim
Kurulu üyelikleri için seçim yapılması, ücretlerinin tayini.
7. Denetçi sayısının tespiti ve yeni Denetçiler için seçim yapılması, ücretlerinin tayini.
8. 2012 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2012 yılı mali tablo ve
raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca denetlemesi için seçilen Bağımsız
Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması.
9. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine
vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefalet ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel
Kurul'a bilgi verilmesi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yasal izinlerin alınmış olunması kaydı
ile; Şirket Ana Sözleşmesinin 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19 ve 21 Maddelerinin tadil edilmesi, Ana
Sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31 nolu Maddenin eklenmesi hususunun
müzakeresi ve onaylanması,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile
çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Yönetim
Kuruluna izin verilmesi.
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi.
14. 2011 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen
"Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin " Kar Dağıtım Politikası"
hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
17. Dilek ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan;
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2012 tarihinde Şirket Merkez adresimiz olan Cumhuriyet
Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54 Söke/Aydın adresinde saat 10.30'da aşağıda yazılı gündem maddelerini
müzakere etmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız,
kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek Genel Kurul toplantısına
katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya
katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.
Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, Şirket Merkezi olan Cumhuriyet Mahallesi,
Akeller Caddesi, No: 54 Söke/Aydın adresine (Telefon: 0256 518 22 55 Dahili:176) hisse senetleri ile birlikte
en geç 07.05.2012 tarihine kadar müracaat ederek blokaj işlemlerini yaptırabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliği
hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi doldurup imzalarını notere onaylattırarak
veya noterce onaylı imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek,
kendilerini temsil ettirebilirler.
Şirketimizin 2011 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim
Raporları ve diğer raporlar, 27.04.2012 tarihinden itibaren Şirket'imizin internet sitesi olan
www.soktas.com.tr sayfasında "Ortak İlişkileri" bölümünden erişilebilir olacağı gibi Şirket Merkezi'nde de
ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un
157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine

kadar kaydileştirilmek üzere teslim edilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal
edecek ve ortakların söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona
ermiş sayılacaktır.
Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına
kaydettirmemiş olan ortaklarımız, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamazlarsa,
anılan tarihten itibaren, bu hisselerden doğan bütün haklarını kanun gereği kaybedeceklerdir. Bu doğrultuda,
kaydileştirilmemiş hisse senetlerine sahip olan ortaklarımızın haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede
kaydileştirme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

VEKALETNAME
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14.05.2012 tarihinde, Cumhuriyet Mahallesi,
Akeller Caddesi, No: 54 Söke/Aydın adresinde saat 10:30'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında
aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın _____________________________'ı vekil tayin ediyorum.
I- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
c- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir. (Talimat yoksa oyunu serbestçe kullanır. )
Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır. )
II- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a- Tertip ve Serisi
:
b- Numarası
:
c- Adet-Nominal Değeri :
d- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
e- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :
İMZASI
ADRESİ

:
:

Not: (I) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama
yapılır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ
ESKİ METİN
Madde 7-YÖNETİM KURULU
Şirketi, hissedarlar Genel Kurulunca seçilecek 7-9 üyeli Yönetim Kurulu yönetir.
Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplantı
yapılması mecburidir.

YENİ METİN
Madde 7- YÖNETİM KURULU
Yönetim kurulu üye sayısı 7 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı
çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin
bir şekilde organize etmelerine imk n sağlayacak şekilde genel kurulca belirlenir. Ancak genel kurul
tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısı 9'dan fazla olamaz.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer
yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini
belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim kurulu toplantısına
uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.
Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.
Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Bu madde de belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu kararları geçerli sayılmaz.
ESKİ METİN
Madde 8- YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ
Yönetim Kurulu bir veya üç yıl için seçilir. Üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu
üyelerini her zaman değiştirebilir.
YENİ METİN
Madde 8- YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ
Yönetim kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler.
Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir.
Yönetim kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir
kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak
ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine
seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.
Genel kurul yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
ESKİ METİN
Madde 9- ŞİRKETİN İDARESİ, TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ
a) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin
yürütülmesi için sahip olduğu yetkilerin tamamını ya da bir kısmını kendi üyeleri arasından seçeceği bir veya
birden fazla murahhas üyeye devir edebileceği gibi hisse sahibi olmayan murahhas müdüre veya genel
müdüre de devir edebilir.
b) Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için şirketin resmi
unvanı altında şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzası gereklidir. Şirketi temsil ve ilzam edecek şahıslar
Yönetim Kurulu'nca tayin edilerek Ticaret Sicili 'ne tescil ve ilan ettirilir.
c) Yönetim Kurulu, gerektiğinde kendi üyelerinden icra komiteleri seçebilir.

d) Bu Ana Sözleşmenin 30. Maddesinde bahsi geçen menkul kıymetlerden ve diğer sermaye piyasası
araçlarından mevzuatça, Yönetim Kurulu tarafından ihracına imkan tanınmış olanların ihracına Yönetim
Kurulu yetkilidir.
YENİ METİN
Madde 9- ŞİRKETİN İDARESİ, TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ
a) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün
belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi
ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzam edecek şahıslar Yönetim
Kurulu'nca tayin edilerek Ticaret Sicili 'ne tescil ve ilan ettirilir.
b) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını
yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan
müdürlere bırakabilir.
c) Yönetim kurulunun uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan icra,
danışma ve benzeri komiteler oluşturur.
d) Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu
tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.
e) İşbu Ana Sözleşmenin 30. Maddesinde belirtilen menkul kıymetlerden ve diğer sermaye piyasası
araçlarından mevzuat uyarınca, yönetim kurulu tarafından ihracına imkan tanınmış olanların ihracına yönetim
kurulu yetkilidir.
ESKİ METİN
Madde 11- İDARE KURULU VAZİFE TAKSİMİ
İdare Kurulu her seçimi müteakip aralarından bir başkan ve iki başkan vekilini seçerler.
YENİ METİN
Madde 11- YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI
Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir veya iki Başkan
Yardımcısı seçer.
ESKİ METİN
Madde 12- YÖNETİM KURULU' NUN VE GÖREVLİ ÜYENİN ÜCRETİ
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretleri Genel Kurul tespit eder. Görevli üyeye verilecek ücret Yönetim
Kurulu tarafından tayin ve tespit olunur.
YENİ METİN
Madde 12- YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar genel kurul tarafından tespit edilir.
Üst düzey yöneticilere, görevli üyeye ve komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak
ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına
dayalı ödeme planları kullanılmaz.
ESKİ METİN
Madde 15- GENEL KURUL

Genel Kurul ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin
sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.
maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.
Olağanüstü Genel Kurul toplantıları şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas
mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır.
YENİ METİN
Madde 15- GENEL KURUL
Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili
hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay
sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı
tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.
Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken
bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar
ayrıca pay sahiplerine duyurulur.
Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.
ESKİ METİN
Madde 17- TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI
Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması
şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.
YENİ METİN
Madde 17- TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında
yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları
geçerli değildir.
ESKİ METİN
Madde 18- TOPLANTI NİSABI
Şirketin Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere
edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
YENİ METİN
Madde 18- TOPLANTI NİSABI
Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.
ESKİ METİN
Madde 19- OY
Olağan ve Olağanüstü Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse
için bir oyu olacaktır.

YENİ METİN
Madde 19- OY
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her pay sahibinin 1 (bir) oyu vardır. Oy
kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Her hissedar kendi adına oy kullanmak üzere
genel kurul'a bir temsilci gönderebilir.
ESKİ METİN
Madde 21- İLAN
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde yapılır.
YENİ METİN
Madde 21- İLAN
Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' na ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyularak Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurul'ca
öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.
YENİ METİN
Madde 31- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşme'ye aykırı
sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü
ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

