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İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ 
YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 
26.4.2018 TARİHLİ 02 NO’LU İÇ YÖNERGESİ 

 

1. İntema İnşaat Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) 

imza yetkileri, Birinci, İkinci ve Üçüncü Derece imza yetkilerinden oluşmaktadır. 

 

2. Şirket’in temsil ve ilzamına ilişkin işlem ve parasal limitte sınırlı imza yetkileri aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir. 

 
Aşağıdaki işlemlere ilişkin olarak, biri Birinci Derece, diğeri İkinci Derece imza 

yetkililerinden herhangi iki kişi, Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek 

imzaları ile Şirket’i temsil ve ilzam edeceklerdir.  

 
- Bankalarda mevcut alacaklı ve borçlu hesaplar üzerine keşide edilecek 800.000.-

(Sekizyüzbin)TL.sına kadar çekler, aynı miktara kadar düzenlenecek borç senetleri, 
tediye, virman, havale, protesto kaldırma, transfer talimat ve emirleri ile aynı miktar ile 
sınırlı olacak her türlü kıymetli evrak ciroları, 
 

- 800.000.-(Sekizyüzbin)TL.sına kadar, gerek bankalara ve gerek diğer üçüncü kişilerle 
yapılacak kredi sözleşmeleri, 
 

- Şirketin ürettiği veya alıp sattığı mallar ile ilgili satış sözleşmeleri, 
 

- Gayrimenkulden gayri satınalma sözleşmeleri, 
 

- 800.000.-(Sekizyüzbin)TL.sına kadar şirketin aktifine kayıtlı motorlu araçların satış, 
kiralama sözleşmeleri, bunların ilgili trafik ve diğer resmi makamlar nezdindeki her türlü 
işlemi, gerektiğinde bu konuda üçüncü şahıslara vekalet verilmesi, 

 

Aşağıdaki işlemlere ilişkin olarak, İkinci Derece imza yetkililerinden herhangi iki 

kişi, Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirket’i temsil 

ve ilzam edeceklerdir. 

 
-  500.000.-(Beşyüzbin)TL.sına kadar  şirketin ürettiği veya alıp sattığı mallar ile ilgili satış         

sözleşmeleri,   
 
- Bayilik ve acentalık sözleşmeleri.  
 
- 500.000.-(Beşyüzbin)TL.sına kadar gayrimenkulden gayri satınalma sözleşmeleri, 
 
- Topluluğumuza dahil şirketlerle yapılacak kira sözleşmeleri, 
 
- Bankalarda mevcut alacaklı ve borçlu hesaplar üzerine keşide edilecek  500.000.-

(Beşyüzbin)TL.’sına kadar çekler, aynı miktara kadar  düzenlenecek borç senetleri, tediye, 
virman, havale, protesto kaldırma, transfer talimat ve emirleri ile aynı miktar ile sınırlı 
olacak her türlü kıymetli  evrak ciroları. 

 
- Şirketimizin bankalardaki mevcut alacaklı ve borçlu hesapları arasında yapılacak virman 

ve havale talimatları ile her türlü kıymetli evrak ciroları ve bu  hesaplar üzerinden resmi 
daire ve müesseselere, Merkez Bankası ve Eczacıbaşı Topluluğu’na dahil şirketlerin 
hesaplarına yapılacak ödeme, havale ve virman  talimatları ve düzenlenecek çekler ile her 
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türlü kıymetli evrak ciroları, çalışanların maaş ödemelerine ait havale virman ve ödeme 
talimatları.  

 
- Teminat  yatırma  ve  istirdadı. 
 
-   Bankalara akreditif mukavele ve taahhütnameleri ve teminat mektupları, kredi 

      talepnameleri. 
 
- Müşterilere ve diğer kişilere sirküler. 
 
- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile rakamsal sınırlama olmaksızın yapılacak tüm iş ve  

      İşlemler. 
 

Aşağıdaki işlemlere ilişkin olarak, İkinci Derece imza yetkililerinden herhangi iki kişi 

veya biri İkinci Derece, diğeri Üçüncü Derece imza yetkililerinden herhangi iki kişi, 

Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirket’i temsil ve 

ilzam edeceklerdir.  

Şirketimizin bankalardaki mevcut kendi alacakları ve borçlu hesapları emrine 

düzenlenecek çekler ile bu hesaplar arasındaki ödeme, virman ve havale talimatları ile 

yine bu hesaplar emrine yapılacak her türlü kıymetli evrak ciroları, 

 
- Resmi Daire ve Müesseseler ile Merkez Bankası ve Eczacıbaşı Topluluğuna dahil 

Şirketlerin hesapları emrine düzenlenecek çekler ile bu hesaplar emrine yapılacak ödeme, 
havale ve virman talimatları.  

 
- İdari, mali ve genel olarak resmi merci ve müesseselere verilecek beyanname, bordro, 

bilanço, kar / zarar cetveli, hesap vaziyetleri ile her türlü yazışmalar. 
 
- İhracatla ilgili faturalar, taahhütnameler, beyannameler, tescil beyannameleri, menşe 

şehadetnameleri, teminat mektupları ve her türlü evrak. 
 
- Bankalara, üreticilere ve müşterilere ait cari hesap dekontları, faturalar, makbuzlar, 

mutabakat ve teyid mektupları. 
 
- Bankalara tahsile gönderilen ancak daha sonra herhangi bir nedenle ilgili bankadan geri 

(arkası yazılarak ve/veya işlemsiz iade olarak) alınmasına ilişkin işlemler. 
 
- Gümrük beyannameleri ve gümrükle ilgili bütün işlem ve belgelerin tanzimi. 
 
- Sosyal Sigortalar ile cari her çeşit işlem ve yazışmalar. 
 
- Su, elektrik, havagazı, PTT hizmet anlaşmaları ve bunlara ait işlem ve belgeler, 
 
- Kara, deniz ve taşıma kuruluşları ile yapılan işlere ait her nevi evrak konşimento, hamule 

senedi, ordino ve cirolar. 
 

- Sigorta poliçeleri, zeyilname, hasar ve tazminata ait işlemler. 
 

 


