ESKİ METİN

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
YENİ METİN

MADDE 2 - ŞİRKETİN UNVANI
Şirketin Unvanı "AKFEN HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ" dir.
Bu Anasözleşmede kısaca "Holding" ve/veya “Şirket”
kelimesi ile anılacaktır.

MADDE 2 - ŞİRKETİN UNVANI
Şirketin Unvanı "AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"
dir.
Bu Anasözleşmede kısaca "Holding" ve/veya “Şirket”
kelimesi ile anılacaktır. Şirketin işletme adı “Akfen Holding”
dir.

MADDE 3 - AMAÇ VE KONU
A.
Holding' in başlıca amaçları şunlardır;
1.
Holding kendisi veya başkaları tarafından
kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve
yönetimine katılarak bunların, yatırım, finansman,
organizasyon ve yönetim konularına, mühendislik
problemlerine birlikte veya toplu bir bünye içerisinde ve
modern işletmecilik kaideleri çerçevesinde çözümler
getirir, risk dağıtır, ekonomide oluşan değişikliklere karşı
yatırımların güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar,
böylece şirketlerin gelişiminde sürekliliği temin eder.
2.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata
aykırılık teşkil etmemek kaydıyla küçük birikimlerin ve
sermayenin birleşmesini sağlayacak büyük yatırımları
gerçekleştirir ve kendisi veya başkaları tarafından
kurulmuş
veya
kurulacak
şirketlerin
sermaye
piyasasından fon sağlamasına yardımcı olur.
3.
Sermaye Piyasası Kanunu md.15/son hükmü saklı
olmak kaydıyla; bünyesindeki fonları birleştirir, bunları
artırmak ve bu fonlarla yeni sermaye şirketleri kurarak,
yeni yatırım alanları yaratmak veya mevcutlara iştirak
ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirmek veya
yenilemek ile ilgili çalışır.
4.
Bünyesi içinde veya dışında geliştireceği sosyal
hizmetlerle gerek mensuplarına ve gerekse topluma
yararlı olmaya çalışır.
B. Holding yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için
ve menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık
faaliyeti niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası
Kanunu md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla sınai,
ticari, mali, zirai ve her çeşit konuda faaliyet gösteren
yerli veya yabancı her çeşit sermaye şirketine kurucu
olarak katılabilir, kurulmuş veya kurulacak olanların
yönetimine katılabilir, hisselerini/paylarını satın alarak
ortak olabilir.
1.
Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy
yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla
Holding, menkul kıymetler alabilir, elden çıkarabilir,
başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin
alabilir.
2.
Holding, sermayesine ve/veya yönetimine
katıldığı her çeşit şirketin yeni konularda girişeceği
yatırımlara ve bağlı olduğu gurupların mali, ekonomik ve
teknik kapasitelerini gözönüne alarak, kararlar vererek

MADDE 3 - AMAÇ VE KONU
A. Holding' in başlıca amaçları şunlardır;
1.
Holding kendisi veya başkaları tarafından kurulmuş
veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak
bunların, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim
konularına,
birlikte veya toplu bir bünye içerisinde ve
modern işletmecilik kaideleri çerçevesinde çözümler getirir,
risk dağıtır, ekonomide oluşan değişikliklere karşı yatırımların
güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar, çalışma alanındaki
başarılarını arttırmak, daha verimli şekilde yönetilmeleri ve
idarelerinin sağlanması amacıyla ortak hizmet alanları
düzenler ve bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek için
çalışır ve böylece şirketlerin gelişiminde sürekliliği temin eder.
2.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık
teşkil etmemek kaydıyla küçük birikimlerin ve sermayenin
birleşmesini sağlayacak büyük yatırımları gerçekleştirir ve
kendisi veya başkaları tarafından kurulmuş veya kurulacak
şirketlerin sermaye piyasasından fon sağlamasına yardımcı
olur.
3.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık
teşkil etmemek ve Sermaye Piyasası Kanunu m. 21/1 hükmü
saklı olmak kaydıyla; bünyesindeki fonları birleştirir, bunları
artırmak ve bu fonlarla yeni sermaye şirketleri kurarak, yeni
yatırım alanları yaratmak veya mevcutlara iştirak ederek
kullandıkları teknolojiyi geliştirmek veya yenilemek ile ilgili
çalışır.
4.
Bünyesi içinde veya dışında geliştireceği sosyal
hizmetlerle gerek mensuplarına ve gerekse topluma yararlı
olmaya çalışır.
B. Holding yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için ve
yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil
etmemek kaydıyla sınai, ticari, mali, zirai ve her çeşit konuda
faaliyet gösteren yerli veya yabancı her çeşit sermaye şirketine
kurucu olarak katılabilir, kurulmuş veya kurulacak olanların
yönetimine katılabilir, hisselerini/paylarını satın alarak ortak
olabilir.
1.
Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak
kaydıyla Holding, menkul kıymetler alabilir, elden çıkarabilir,
başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.
2.
Holding, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı her
çeşit şirketin yeni konularda girişeceği yatırımlara ve bağlı
olduğu gurupların mali, ekonomik ve teknik kapasitelerini
gözönüne alarak, kararlar vererek uygulamaya geçer.

uygulamaya geçer.
3.
Holding grubunda bulunan şirketlerin finansman,
idare ve işletme organizasyonlarını yapar ve uygular,
bunların denetlenmesini ve ileriye dönük planlanmasının
yapılmasını sağlar.
4.
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti,
kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı
tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur
5.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek
gerekli açıklamaların yapılması ve aracılık faaliyeti
niteliğinde olmamak kaydıyla, sermayesine ve/veya
yönetimine katıldığı şirketlerin, pay/hisse ve borçlanma
araçları çıkarmasında [suskripsiyon/bunların taahhüdü]
işlemlerine aracılık eder, bunların sonuçlarının pay/hisse
ve borçlanma aracıçıkaran şirketlere ve alıcılara karşı
garantisini verir, geri alma taahhüdünde bulunur.
Satışlarının ve değerlerinin korunmasını sağlayacak
işlemleri yapar.
6.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sermayelerine
ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan
her türlü her çeşit alacaklarını devralır, katıldığı diğer
şirketlere devir ve ciro eder, bu şirketlerin satıcılarına ve
müşterilerine açtıkları kredileri sigorta ettirir veya eder.
7.
Holding, sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı
şirketlerin, mali kontrol, rasyonalite, işletme, ithalat,
ihracat, gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat,
yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere
mali ve hukuki danışmanlık işlerini düzenler ve yürütür.
8.
Yabancı ve yerli şirketler ve gruplar ile işbirliği ve
iştirakler kurarak mali sorumluluk dağıtımına dayanan
anlaşmalar yapar.
9.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, amaç ve
çalışma konusu ile ilgili olarak ve amaçlarını
gerçekleştirebilmek için, menkul ve gayrimenkuller alır,
satar, kiraya verir, kiralar, kendi gayrimenkulleri üzerinde
her türlü ayni ve gayri maddi haklar ile ipotek tesis ettirir,
ipotekleri kaldırır, menkul rehni alır ve verir, hukuki ve
mali tasarruflarda bulunabilir.
10.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Türk Medeni Kanunu
hükümlerine gore ve ilgili mevzuat uyarınca her çeşit
vakıf kurabilir ve işletebilir. Buna ilişkin yeni
düzenlemeler gerekiyorsa esas sözleşmede buna ait
değişiklikler yapabilir.
11.
Aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın, sermaye
ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin, her türlü
finansmanını
tekeffül
edebilir.
Bunlar
lehine,
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak

3.
Holding grubunda bulunan şirketlerin finansman, idare
ve işletme organizasyonlarını yapar ve uygular, bunların
denetlenmesini ve ileriye dönük planlanmasının yapılmasını
sağlar.
4.
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti,
kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis
etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde
belirlenen esaslara uyulur
5.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek
gerekli açıklamaların yapılması ve aracılık faaliyeti niteliğinde
olmamak kaydıyla, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı
şirketlerin, pay/hisse ve borçlanma araçları çıkarmasında
[suskripsiyon /bunların taahhüdü] işlemlerine aracılık eder,
bunların sonuçlarının pay/hisse ve borçlanma aracıçıkaran
şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir, geri alma
taahhüdünde bulunur. Satışlarının ve değerlerinin korunmasını
sağlayacak işlemleri yapar.
6.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sermayelerine ve
yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her türlü
her çeşit alacaklarını devralır, katıldığı diğer şirketlere devir ve
ciro eder, bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları
kredileri sigorta ettirir veya eder.
7.
Holding, sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı
şirketlerin, mali kontrol, rasyonalite, işletme, ithalat, ihracat,
gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, yatırım
danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere mali ve
hukuki danışmanlık işlerini düzenler ve yürütür.
8.
Yabancı ve yerli şirketler ve gruplar ile işbirliği ve
iştirakler kurarak mali sorumluluk dağıtımına dayanan
anlaşmalar yapar.
9.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, amaç ve çalışma
konusu ile ilgili olarak ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için,
menkul ve gayrimenkuller alır, satar, kiraya verir, kiralar,
kendi gayrimenkulleri üzerinde her türlü ayni ve gayri maddi
haklar ile ipotek tesis ettirir, ipotekleri kaldırır, menkul rehni
alır ve verir, hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir.
10.
Aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın, sermaye
ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin, her türlü
finansmanını tekeffül edebilir. Bunlar lehine, yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye
Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak
kaydıyla her çeşit ayni veya şahsi teminat verebilir. Yönetim
Kurulu kararı ile borç üstlenebilir.
11.
Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin
hukuki ve mali işlem, takip veya her tür sorunlarının tek elden
çözümlenmesi için kendi bünyesi içerisinde özel komiteler
ve/veya kişiler ihdas edebilir, gereğinde iştirak ettiği
şirketlerin bu tür takip, işlem ve sorunlarının çözümü
konusunda kendi bünyesi dışında da uzman elemanlarla süreli
veya süresiz anlaşmalar yapabilir.

gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla her çeşit ayni veya
şahsi teminat verebilir. Yönetim Kurulu kararı ile borç
üstlenebilir.
12.
Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı
şirketlerin hukuki ve mali işlem, takip veya her tür
sorunlarının tek elden çözümlenmesi için kendi bünyesi
içerisinde özel komiteler ve/veya kişiler ihdas edebilir,
gereğinde iştirak ettiği şirketlerin bu tür takip, işlem ve
sorunlarının çözümü konusunda kendi bünyesi dışında da
uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar
yapabilir.
13.
İşbu özel bürolar yahut uzmanlar kanalı ile, iştirak
ettiği şirketlerin her tür mali ve hukuki işlerini takip ve
intaç edebilir; gereğinde idari ve kazai mercilerin bütün
kademelerinde, idari, mali ve hukuki ihtilafların
savunmalarını, gene uzman kişilere takip ettirebilir.
14.
Bütün bu hizmetlerine karşılık Holding, iş başına
veya yıllık abonman anlaşmaları yaparak, ücret tahsil
edebilir.
15.
Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı
şirketlerin, plan, proje, etüd gibi iktisadi, mali ve teknik
hizmetlerinin tek elden yürümesini sağlar. Bu cümleden
olmak üzere, ihale projelerini ve tekliflerini hazırlayabilir
ve gereğinde, iştirakleri nam ve hesabına ihalelere iştirak
edebilir, veya münhasıran kendi namına ve fakat
iştirakleri hesabına ihalelere iştirak edebilir, yahut kendi
nam ve hesabına iştirak ettiği ihaleleri, iştiraklerine
devredebilir. İşbu hizmetlerine karşılık iştiraklere, süreli
veya süresiz, iş başına yahut abonman karşılığı
anlaşmalar yaparak, gelir temin edebilir veya ihalelerin
devri karşılığı muayyen bir bedel alabilir.
16.
Bünyesi içerisinde kendi olanaklarıyla veya
Holding bünyesi dışında anlaşma ile bağlandığı uzmanlar
kanalı ile, özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği
şirketlerin muhasebelerinin ve hukuki işlemlerinin
organizasyonunun yapabilir, yaptırabilir, bu hizmetlerine
karşılık ücret alabilir.
17.
Sermayesine ve/veya yönetimine iştirak ettiği
şirketlerin, her kademedeki personelini yetiştirmek, yahut
uzmanlaştırmak için, süreli veya süresiz kurslar
düzenleyebilir, bu tür hizmetler verdiği iştiraklerden ücret
alabilir.
18.
Aracılık
faaliyeti
niteliğinde
olmaksızın,
iştirakleri arasındaki veya iştirakleri ile üçüncü hakiki
veya hükmi şahıslar arasındaki ticari işlemlerle ilgili
hizmetleri yapabilir. Bu cümleden olmak üzere, ücret
karşılığında her nevi ticari akdin iştirakler arasında
yapılması imkanlarını sağlayabilir ve akdin icrasına
tavassut edebilir. Özellikle, menkul ve gayrimenkul
malların, mamul veya yarı mamul emtianın veya
hammaddenin alım-satımına, yardım edebilir, gereğinde
sözkonusu malların bedelini, kendisine verilen yetki
çerçevesinde tahsil edebilir, malları tarafların nam ve
hesabına nakledebilir.
19.
Kendi namına ve iştirakleri hesabına her nevi

12.
İşbu özel bürolar yahut uzmanlar kanalı ile, iştirak
ettiği şirketlerin her tür mali ve hukuki işlerini takip ve intaç
edebilir; gereğinde idari ve kazai mercilerin bütün
kademelerinde, idari, mali ve hukuki ihtilafların
savunmalarını, gene uzman kişilere takip ettirebilir.
13.
Bütün bu hizmetlerine karşılık Holding, iş başına veya
yıllık abonman anlaşmaları yaparak, ücret tahsil edebilir.
14.
Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin,
plan, proje, etüd gibi iktisadi, mali ve teknik hizmetlerinin tek
elden yürümesini sağlar. Bu cümleden olmak üzere, ihale
projelerini ve tekliflerini hazırlayabilir ve gereğinde, iştirakleri
nam ve hesabına ihalelere iştirak edebilir, veya münhasıran
kendi namına ve fakat iştirakleri hesabına ihalelere iştirak
edebilir, yahut kendi nam ve hesabına iştirak ettiği ihaleleri,
iştiraklerine devredebilir. İşbu hizmetlerine karşılık iştiraklere,
süreli veya süresiz, iş başına yahut abonman karşılığı
anlaşmalar yaparak, gelir temin edebilir veya ihalelerin devri
karşılığı muayyen bir bedel alabilir.
15.
Bünyesi içerisinde kendi olanaklarıyla veya Holding
bünyesi dışında anlaşma ile bağlandığı uzmanlar kanalı ile,
özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin
muhasebelerinin ve hukuki işlemlerinin organizasyonunu
yapabilir, yaptırabilir, bu hizmetlerine karşılık ücret alabilir.
16.
Sermayesine ve/veya yönetimine iştirak ettiği
şirketlerin, her kademedeki personelini yetiştirmek, yahut
uzmanlaştırmak için, süreli veya süresiz kurslar düzenleyebilir,
bu tür hizmetler verdiği iştiraklerden ücret alabilir.
17.
Aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın, iştirakleri
arasındaki veya iştirakleri ile üçüncü hakiki veya hükmi
şahıslar arasındaki ticari işlemlerle ilgili hizmetleri yapabilir.
Bu cümleden olmak üzere, ücret karşılığında her nevi ticari
akdin iştirakler arasında yapılması imkanlarını sağlayabilir ve
akdin icrasına tavassut edebilir. Özellikle, menkul ve
gayrimenkul malların, mamul veya yarı mamul emtianın veya
hammaddenin alım-satımına, yardım edebilir, gereğinde
sözkonusu malların bedelini, kendisine verilen yetki
çerçevesinde tahsil edebilir, malları tarafların nam ve hesabına
nakledebilir.
18.
Kendi namına ve iştirakleri hesabına her nevi menkul
eşya, mamul veya yarı mamul emtia ile hammaddenin alım
ve/veya satımında komisyonculuk edebilir. Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla,
Borçlar Kanununda
öngörülen bütün hukuki ilişkileri,
iştirakler, yahut üçüncü şahıslarla, kendi arasında kurabilir.
19.
Sermaye Piyasası Mevzuatı’ nın örtülü kazanç
aktarımına dair düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek
başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Resmi ve Özel merciler
tarafından ya da ilgili kurum veya kuruluşlar, kişilerceyurt
içinde ya da yurt dışında açılmış ihalelere iştirak edebilir,
20.
Amaç ve konusu ile ilgili malların toptan ve perakende
alımı ve satımı, nakliyesi, pazarlanması, ithalatı, ihracatını,
mutemetliği ve transit ticareti ile iştigal edebilir, ihale, artırma
ve eksiltmelere girebilir, gümrük komisyonculuğu yapmamak
üzere konusu ile ilgili gümrük işlemleri ve muameleleri

menkul eşya, mamul veya yarı mamul emtia ile
hammaddenin alım ve/veya satımında komisyonculuk
edebilir. Borçlar Kanununun 416. ve devamı
hükümlerinde öngörülen bütün hukuki ilişkileri, iştirakler,
yahut üçüncü şahıslarla, kendi arasında kurabilir.
20.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla ,Sermaye Piyasası
Kanunu md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi,
gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl
içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların
bilgisine sunulması kaydıyla, ulusal ve uluslararası kurum
ve kuruluşlara, organizasyonlara, vakıf ve derneklere
bağış yapabilir ve yardımlarda bulunabilir,
21.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Resmi ve Özel
merciler tarafından ya da ilgili kurum ve kuruluşlarca yurt
içinde ya da dışında açılmış ihalelere iştirak edebilir,
22.
Amaç ve konusu ile ilgili malların toptan ve
perakende alımı ve satımı, nakliyesi, pazarlanması,
ithalatı, ihracatını, mutemetliği ve transit ticareti ile iştigal
edebilir, ihale, artırma ve eksiltmelere girebilir, gümrük
komisyonculuğu yapmamak üzere konusu ile ilgili
gümrük işlemleri ve muameleleri yapabilir,
23.
Holding maksat ve mevzu ile ilgili faaliyetleri için
faydalı veya lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin,
ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz ve
telif hakları marka, model, resim ve ticaret unvanlarını
know-how teknik bilgi gibi gayri maddi hakları ihdas
edebilir, kısmen yada tamamen satın alabilir,
kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir,
üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir ve benzeri
hukuki tasarruflarda bulunabilir,
24.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek
gerekli açıklamaların yapılması ve menkul kıymet portföy
işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak
kaydıyla, Holding amaç ve faaliyet konusunu
gerçekleştirebilmek, ihtiyacını
karşılamak
veya
kaynaklarını değerlendirmek için her türlü gayrimenkul
ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir,
gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen
veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların
tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir. Holding adına
kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri
nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon
ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları
gerçekleştirebilir, Holding amaç ve faaliyetlerini
gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile
belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana,
yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir.
Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya
başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her
türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve
şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve
üst hakkı tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst
hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis

yapabilir,
21.
Holding maksat ve mevzu ile ilgili faaliyetleri için
faydalı veya lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin,
ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz ve telif
hakları marka, model, resim ve ticaret unvanlarını know-how
teknik bilgi gibi gayri maddi hakları ihdas edebilir, kısmen
yada tamamen satın alabilir, kiralayabilir, kullanabilir,
satabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları
tanıyabilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir,
22.
Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti,
kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis
etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde
belirlenen esaslara uyulmak, yatırımcıların aydınlatılmasını
teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca
talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması ve yatırım
hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla,
Holding amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek,
ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek
için her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın
alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri
akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya
verebilir, bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir.
Holding adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu
daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim,
parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları
gerçekleştirebilir,
Holding
amaç
ve
faaliyetlerini
gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile
belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola
terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve
alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait
gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair
gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir,
fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakkı tesis edebilir, fek
edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve
şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst
hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı
gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, Holdingin
borçlarının temini veya amacını gerçekleştirmek için
Holdingin menkul veya gayrımenkul malları üzerinde ipotek,
rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak,
sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir,
üçüncü kişilerden olan alacakları veya üçüncü kişilerin
menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen
hakları kabul edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen
özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep
edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla aval ve
kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni
ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir, üçüncü şahısların
borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir,
menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve
kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir.
Holding’in borçlarının ve alacaklarının temini için Medeni
Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili
her çeşit
iltizamî
ve
tasarrufî işlemler
yapabilir,
gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her

edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen
veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve
kuruluşlara kiraya verebilir, Holdingin borçlarının temini
veya amacını gerçekleştirmek için Holdingin menkul
veya gayrımenkul malları üzerinde ipotek, rehin,
gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak,
sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir,
üçüncü kişilerden olan alacakları veya üçüncü kişilerin
menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü
geçen
hakları
kabul
edebilir.
Yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında,
Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek gerekli
açıklamaların yapılması kaydıyla aval ve kefaletleri kabul
edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi
teminatlar alabilir ve verebilir, üçüncü şahısların
borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir,
menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti
ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları
imzalayabilir. Holding’in borçlarının ve alacaklarının
temini için Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve
gayri maddi haklarla ilgili her çeşit
iltizamî
ve
tasarrufî işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde
mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta
bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı
yapılabilir, yapılan devir ve ferağı kabul edebilir, tapuya
şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu
muamelelerini ifa ve intac edebilir.
25.
Holding amaçlarının tahakkuku için gerekli olan
bilumum, gereç ve tesisleri satın alabilir, satabilir,
kiralayabilir, ithal edebilir, finansal kiralama sözleşmeleri
yapabilir,
26.
Yurt içinde ve dışında şube, irtibat bürosu,
temsilcilik, acentelik, bayilik, mümessillik açabilir,
27.
Mer’i mevzuat hükümleri dairesinde ve Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı
kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere katma
bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca
vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine
yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara üniversitelere
öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara
yardım ve bağışta bulunabilir,
28.
Yetkili kuruluşlar ile birlikte sigorta hizmetleri
organize edebilir,
29.
Çeşitli işletme ve hizmet modelleri kapsamında
organizasyon ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterebilir,
iştigal konusu ile ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük
hizmetleri verebilir,
30.
Holding bünyesinde iştigal konusu ile ilgili olarak
AR-GE merkezi oluşturabilir.
Holding, yukarıda gösterilen konulardan başka işlere
girişmek istediği taktirde yönetim kurulunun teklifi
üzerine durum genel kurulun onayına sunulacak ve bu
yolda bir karar alındığı taktirde Holding bu işleri de

türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü
devir ve ferağı yapılabilir, yapılan devir ve ferağı kabul
edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve
sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir.
23.
Holding amaçlarının tahakkuku için gerekli olan
bilumum, gereç ve tesisleri satın alabilir, satabilir,
kiralayabilir, ithal edebilir, finansal kiralama sözleşmeleri
yapabilir,
24.
Yurt içinde ve dışında şube, irtibat bürosu, temsilcilik,
acentelik, bayilik, mümessillik açabilir,
25.
Bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü
kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi,
gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde
yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması,
yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından
belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına
eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak
şekilde genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il
özel idarelerine, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara,
derneklere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, bilimsel
araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve
kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi
veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir, derneklere üye
olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurul’ da belirlenen üst
sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.
26.
Yetkili kuruluşlar ile birlikte sigorta hizmetleri
organize edebilir,
27.
Çeşitli işletme ve hizmet modelleri kapsamında
organizasyon ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterebilir,
iştigal konusu ile ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük
hizmetleri verebilir,
28.
Holding bünyesinde iştigal konusu ile ilgili olarak
AR-GE merkezi oluşturabilir.
Holding, yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek
istediği taktirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel
kurulun onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı
taktirde Holding bu işleri de yapabilecektir,
1.
Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın
uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin alınacaktır,
2.
Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak
yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma
yükümlülüklerini yerine getirecektir.

yapabilecektir,
1.
Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu
kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli
izin alınacaktır,
2.
Şirket,
yukarıda
belirtilen
hususları
gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi
amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine
getirecektir.
MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Şirket merkezi Ankara' dadır. Adresi Koza Sokak No:22
GOP/ANKARA' dır. Ticaret Bakanlığına ve Sermaye
Piyasası Kurulu’na haber vermek kaydı ile yurt içinde ve
dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden
ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süreci içinde
tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
irket merkezi Ankara' dadır. Adresi Koza Sokak No:22
GOP/ANKARA' dır. Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası
Kurulu’na haber vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında
şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret
Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan
ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve
Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini
süreci içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih
sebebi sayılır.

MADDE 6 – SERMAYE
Holding, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16 Nisan 2010
tarih ve B.02.1.SPK.0.13-504 3939 sayılı izni ile kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiştir.
Holding’ in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (bir
milyar) TL. olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari
değerde 1.000.000.000 paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel
kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Holding’in çıkarılmış sermayesi 104.513.890.-TL iken,
bu defa rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle 7.870.000.TL artırılarak, 112.383.890.-TL’ye çıkarılmıştır. Bu
sermaye, her biri [1.-TL] değerinde 28.729.368 adet A
Grubu ve 83.654.522 adet B Grubu olmak üzere,
112.383.890 adet paya ayrılmıştır.
28.729.368 adet A Grubu hisse Hamdi Akın’ a verilmiş,
A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır.
Bu defa artırılan 7.870.000.-TL sermaye, 7.870.000 adet
B Grubu hamiline yazılı payların halka arzı suretiyle
karşılanmıştır.
Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A

MADDE 6 – SERMAYE
Holding, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16 Nisan 2010 tarih ve
B.02.1.SPK.0.13-504 3939 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiştir.
Holding’ in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (bir
milyar) TL. olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde
1.000.000.000 paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı
izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda
izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir
tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak
suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre
için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Holding’in çıkarılmış sermayesi 145.500.000 -TL’dir. Bu
sermaye, her biri 1.-TL değerinde 28.729.368 adet A Grubu ve
116.770.632 adet B Grubu olmak üzere, 145.500.000 adet
paya ayrılmıştır. *
Mevcut sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Şirket’ in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya
azaltılabilir.
28.729.368* adet A Grubu hisse Hamdi Akın’ a verilmiş olup,
A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır.
Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A ve
B Grubu pay sahiplerinin Şirket’te sahip oldukları payların
oranı nispetinde yeni A ve B Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye

Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay
çıkarılacaktır.
Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.
Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu’nun esas
sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı
kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak
suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına
kadar arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu nominal değerin üstünde pay ve
pay/hisse çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak
haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da
yetkilidir.

artırımlarına pay sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta
ihraç edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla
birlikte alarak iştirak ederler.
Sermaye artırımları dolayısıyla primli olarak ihraç edilecek
payları taahhüt edenler, ihraçları tarihinde pay senedinin itibari
değerine ilaveten tespit edilecek primleri TTK’nın ilgili
maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket’e ayrıca ödeyeceklerdir.
Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda Türk Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin
arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın
çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak suretiyle yukarıda
belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya, nominal değerin üstünde (primli) veya altında pay
çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının kısmen
veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya
yetkilidir.Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
*Şirket sermayesinin 291.000.000 TL’ ye çıkarılması öncesi
SPK’ ya esas sözleşme tadil başvurusunda bulunulduğundan
Şirket Sermayesi 145.500.000 TL görünmekte olup,
Şirketimiz’in kayıtlı sermaye sistemi içerisinde arttırılmış ve
tescili tamamlanmış sermayesi 291.000.000 TL’ dir.

MADDE 7 – PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ
Nama yazılı pay sahibi hissedarlar paylarını satmak
istedikleri taktirde bu devir ancak yönetim kurulu kararı
ile ve işlemin pay defterine yazılması ile hüküm ifade
eder. Yönetim kurulu sebep göstermeden pay devrini
onaylamayabilir.
Hamiline yazılı payların devri ve temliki Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine tabidir.

MADDE 7 – PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ
Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye
Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.
Şirket nezdinde, sadece pay defterinde Merkezi Kayıt
Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı
bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı
sahibi kabul edilirler.
Şirket’in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri
bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
uygulanır. Şirket’in kendi paylarını geri alması veya ivazlı
şekilde rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket
edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır..
A Grubu payların, borsa dışında devredilebilmesi ancak Şirket
Yönetim Kurulu’nun onayı ile mümkündür. Şirket Yönetim
Kurulu, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek
değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler
hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

MADDE 8 - SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI
İHRACI
Holding, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümlerine göre; Yönetim Kurulunun
yetkisinde olmak üzere, finansman bonosu, kar ve zarar
ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile

MADDE 8 - SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI İHRACI
Holding, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümlerine göre; Yönetim Kurulunun
yetkisinde olmak üzere; finansman bonosu, kar ve zarar
ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, paya dönüştürülebilir
tahvil ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek

değiştirilebilir tahvil ve her türlü borçlanma aracı ile
mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile ihraç
edilmesine engel bulunmayan diğer menkul kıymetleri
ihraç edebilir. Katılma intifa senedinin ihracına genel
kurul yetkilidir.

her türlü semaye piyasası aracı ile borçlanma aracı ve
mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile ihraç
edilmesine engel bulunmayan diğer menkul kıymetleri ihraç
edebilir. Katılma intifa senedinin ihracına genel kurul
yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulur.

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ,
GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU
TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ,
GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU
TOPLANTILARI

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı,
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul
tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz en az 6
üyeden oluşan ve çoğunluğu icrada görevli olmayan bir
yönetim kuruluna aittir.
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık
etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun
yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili
seçer
Yönetim Kurulu’ na Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu
üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde
yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul
tarafından seçilir.
Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir.
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden
seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle
boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz
bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel
kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin
süresini tamamlar
Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman
görevden alınabilir.
Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum
gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu’nun yılda
en az dört defa toplanması zorunludur.

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk
Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından
seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz en az 6 üyeden oluşan ve
çoğunluğu icrada görevli olmayan bir yönetim kuruluna aittir.
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel
kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından
belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur;
ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet
sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil
edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu
üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam
ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler
seçilmeye de engeldir.

Yönetim Kurulu, Başkan veya Başkan Vekili veya her bir
Yönetim Kurulu Üyesi tarafından TTK ve Sermaye
Piyasası Mevzuatına uygun olarak toplantıya çağrılabilir.
Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye
ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş
veya iadeli taahhütlü gönderilmiş olması şartıyla faks ile
yapılır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık
etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda
başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Türk Ticaret
Kanunu’ nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve
yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak
getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan
vekili de yetkilidir.
Yönetim Kurulu’ na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal
Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin
bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda
bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev
süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi
mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması
halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici
olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar.
Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına
kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini
tamamlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı
şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması
talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer
üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri
suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili
mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla
veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı
tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim
Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman

başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile
gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket
merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile
başka bir yerde de toplanabilir.
Yönetim kurulu en az toplam üye sayısının yarıdan fazlası
ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların
çoğunluğu ile alır.
Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca tespit edildiği halde
aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir
ödenek alırlar.

görevden alınabilir.
Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe
toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu’nun yılda en az dört defa
toplanması zorunludur.
Yönetim Kurulu Toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile
teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya
iadeli taahhütlü gönderilmiş olması şartıyla faks ile yapılır.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen
kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde
bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin en az
üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakatlarını yazılı olarak
bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Aynı önerinin tüm
Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar
alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta
bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu
kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine
yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara
dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için
gereklidir.
Yönetim kurulu en az toplam üye sayısının yarıdan fazlası ile
toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile
alır.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip
olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda
Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına
ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı
Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda
şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem
üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak
sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık
Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi
sağlanır.
Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı
tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde
değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak
yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de
toplanabilir.
Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca tespit edildiği halde
aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir
ödenek alırlar.

MADDE 10- MURAHHAZ AZA VE GENEL
MÜDÜR

MADDE 10- MURAHHAZ AZA VE GENEL MÜDÜR
Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre,

Yönetim Kurulu, TTK’ nun 319. Maddesi uyarınca
aşağıda belirtildiği gibi bazı yetkilerini Yönetim Kurulu
Üyesi olan bir Murahhaz Aza’ ya bırakabilir. Murahhaz
Aza Şirket’ in iş amaçlarının idaresi ve takibi ile yönetici
kadrosunun performansından sorumlu olacaktır.
Yönetim Kurulu ayrıca yetkilerinin bir kısmını tayin ettiği
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına bırakabilir.
Genel Müdür, Şirketi ilgili mevzuat, ana sözleşme,
Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda verimlilik ve
karlılık ilkeleri çerçevesinde basiretli bir tacir gibi
yönetmekle yükümlü, aksine davranışlardan sorumludur.
Şirket, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda Genel
Müdür tarafından yönetilir.
Murahhaz Aza, Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcıları Yönetim Kurulu Kararı ile atanır ve
Yönetim Kurulu Kararı ile görevden alınırlar.
Murahhaz Aza, Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcılarının görevleri atamalarının yapıldığı ilk
Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir ve bunlara Şirket adına imza yetkisi
verebilir. Bu gibi müdürlere TTK’ nun 342 ve devamı
hükümleri uygulanır.

yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim
kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu
iç yönerge Şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli
olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime
bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim
kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer
menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları,
bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.
Iç yönergede detayları düzenlenecek Murahhaz Aza Şirket’ in
iş amaçlarının idaresi ve takibi ile yönetici kadrosunun
performansından sorumlu olacak, Genel Müdür ise, Şirketi
ilgili mevzuat, ana sözleşme, Yönetim Kurulu Kararları
doğrultusunda verimlilik ve karlılık ilkeleri çerçevesinde
basiretli bir tacir gibi yönetmekle yükümlü, aksine
davranışlardan sorumlu olacaktır.
Murahhaz Aza, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları
Yönetim Kurulu Kararı ile atanır ve Yönetim Kurulu Kararı ile
görevden alınırlar.
Genel Müdür’ ün, Genel Müdür Yardımcıları’ nın ve Şirket
adına imza yetkisine haiz diğer müdürlerin ve vekillerin vazife
süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim müddetleri ile
sınırlı değildir.

Genel Müdür’ ün, Genel Müdür Yardımcıları’ nın ve
Şirket adına imza yetkisine haiz diğer müdürlerin ve
vekillerin vazife süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin
seçim müddetleri ile sınırlı değildir.
Murahhaz Aza, Genel Müdür ve Yardımcılarının alacağı
ücretler Yönetim Kurulunca belirlenir.
Yönetim Kurulu, yukarıdaki yetkilerini kullanmadığı
takdirde T.T.K.'nun 317-321'inci maddeleri hükümleri
cari olur.
MADDE 11- YÖNETİM KOMİTELERİ

MADDE 11- YÖNETİM KOMİTELERİ

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim
Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir
biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu
bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin
görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden
oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve
kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu’nun görev ve
sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için
yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin
görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek,
kendisine arz olunacak husuları hazırlamak, bütün önemli
meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar
vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi
çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite
veya komisyon kurabilir.

Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz
olunacak husuları hazırlamak, bütün önemli meseleler
hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan

kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda
üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon
kurabilir.
MADDE 12 - ŞİRKET TEMSİL VE İLZAM
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Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim
Kurulu’ na ve yetkilendirildiği çerçevede Murahhas Aza,
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına aittir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket
unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili
kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza
sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya
kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’ na
ve Murahhas Aza’ya veya müdür olarak üçüncü kişilereiç
yönerge de yer alan yetkililere,
aittir. Şirket tarafından
verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli
olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi
temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından
çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi
veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.
Yönetim kurulunun yönetimi devrettiği durumlarda, temsile
yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın
noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan
edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil
yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere
karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece
merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte
kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar
geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375.’nci
maddesi hükümleri saklıdır.
Şirket temsilinin tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin
yönetim kurulu üyesi olması, temsil yetkisinin müdüre
devredilmesi durumunda ise en az bir yönetim kurulu üyesinin
de temsile yetkili kılınmış olması gerekir.

MADDE 13 - DENETÇİLER VE GÖREVLERİ
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Genel Kurul, gerek ortaklar arasından ve gerekse
dışarıdan, en çok üç yıl için, iki denetçi seçer.

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı
ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi
hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.

Denetçilerden biri A grubu pay/hisse sahiplerinin
çoğunluğu tarafından önerilen adaylar arasından diğeri ise
B grubu pay/hisse sahiplerinin çoğunluğu tarafından
önerilen adaylar arasından Genel Kurul’ ca seçilir.
Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı
kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir.
Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler.
Şirket’in yıllık mali tabloları ile, sermaye piyasası
düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi
tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif
edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış,
uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim
firması tarafından denetlenecektir. Sermaye Piyasası
Kurulu’nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız
denetleme hakkındaki düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 366. Maddesi
uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim
düzeni kurabilir.
Şirket’in yıllık finansal tabloları ile, sermaye piyasası
düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması
zorunlu kılınan ara finansal tabloları ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve
Genel Kurul tarafından onaylanmış, uluslararası alanda
tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından
denetlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız
denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetleme hakkındaki
düzenlemelerine uyulur.
Denetçilerin, aylık ücretleri
sözleşme ile tespit olunur.

Genel

Kurulca

onaylanan

Denetçilerin, aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.
MADDE 14- GENEL KURUL

MADDE 14- GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Davet Şekli: Genel Kurul’lar, olağan ve olağanüstü olarak
toplanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına
ilişkin ilan ve duyurular mevzuat ile öngörülen usullerin
yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her
türlü iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden en az üç hafta
önce yapılır.

Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan genel kurul ve olağanüstü
genel kurul olarak toplanır.

Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları,
toplantı tarihinden en az üç hafta önce, T.C. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Başkanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.
Bu bildirime, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler
de eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır
Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirket’in hesap
döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve
senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket
işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Toplantı Yeri: Genel kurul yönetim merkezinin binasında
veya Yönetim Kurulunun Ankara veya İstanbul İl sınırları
içerisinde toplantı için tayin edeceği bir mahalde toplanır.
Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar,
kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri
vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket’e ortak
olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri
ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.
Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler.
Vekaletnamenin, yazılı olması şarttır. Vekil, yetki
devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla,
oyu devredenin isteği doğrultusunda kullanmak
zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye
Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine
uyulur. Türk Ticaret Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta yer
alan düzenlemeler imkan verdiği ölçüde ortakların
toplantıya elektronik ortamdan katılmaları sağlanır.
Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında, A Grubu ortakların, 1 pay karşılığı 3 oy
hakkı, B Grubu ortakların1 pay karşılığı 1 oy hakkı
vardır.
Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Olağan ve
olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu
toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket organlarının seçimine,
finansal tablolara, yönetim kurulunun 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 müzakereler yapmak ve karar almak üzere her
hesap dönemi için yapılan toplantılardır.
Olağanüstü genel kurul toplantısı ise; Şirket için lüzumu
halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan
ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin
oluşturduğu toplantılardır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarına ilişkin ilan ve duyurular mevzuat ile öngörülen
usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü
iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden en az üç hafta önce
yapılır.
Genel Kurullar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli yerlere bildirilir. Yapılacak
ilan ve bildirimlerde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine
uyulması şarttır
Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirket’in hesap
döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en
az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin
gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Toplantı Yeri: Genel kurul yönetim merkezinin binasında veya
Yönetim Kurulunun Ankara veya İstanbul İl sınırları içerisinde
toplantı için tayin edeceği bir mahalde toplanır.
Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye
yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya
yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri
arasından veya hariçten tayin edilir.
Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini
diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı
ile temsil ettirebilirler. Şirket’e ortak olan vekiller, kendi
oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları
oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim
Kurulu belirler. Vekaletnamenin, yazılı olması şarttır. Vekil,

tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu’nun Türk
Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan toplantı
nisaplarında değişiklik yapan hükümleri saklıdır.
Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası
Mevzuatına uygun olarak düzenlenir.
Genel kurul toplantılarında, Kurumsal Yönetim
İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte
sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve
ipotek verilmesine dair işlemler hakkında karar alınması
zorunluğunun ortaya çıktığı hallerde oy hakkı ve karar
yeter sayıları ve diğer ilgili hususlarda Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
uyulur.

yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla,
oyu devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.
Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası mevzuatı
hükümlerine uyulur.
Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında,
A Grubu ortakların, 1 pay karşılığı 3 oy hakkı, B Grubu
ortakların1 pay karşılığı 1 oy hakkı vardır. Oy kullanımında,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat hükümlerine uyulur.
Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Olağan ve
olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki
nisaplarda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.
Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak
sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve
oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul
sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel
kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,
kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve
temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen
haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası
Mevzuatına uygun olarak düzenlenir.
Genel kurul toplantılarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin
uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile
şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler
lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine dair işlemler
hakkında karar alınması zorunluğunun ortaya çıktığı hallerde
oy hakkı ve karar yeter sayıları ve diğer ilgili hususlarda
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uyulur.

MADDE 15 BULUNMASI

TOPLANTILARDA

KOMİSER

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza
etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul
toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını
taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

MADDE 15 - TOPLANTILARDA
TEMSİLCİSİ BULUNMASI

BAKANLIK

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
ilgili Bakanlık temsilcisinin katılması hakkında Türk Ticaret
Kanunu’ nun 407. Maddesinin 3. Fıkrası hükmü uygulanır.

MADDE 16 – İLAN

MADDE 16 – İLAN

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve
Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda
belirtilen sürelere uymak kaydıyla 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.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere uymak
kaydıyla yapılır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen
hususlarda ilan Şirket internet sitesinde yapılır.

Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun
düzenlemeleri saklıdır.

ilanlara

ilişkin

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri
saklıdır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre yapılacak
özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü
açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre
yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca
öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun
olarak, zamanında yapılır.
MADDE 18 - KARIN DAĞITIMI

MADDE 18 - KARIN DAĞITIMI

Şirket’in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre
tespit edilir.

Şirket’in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit
edilir.

Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi,
Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar
ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu
vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden
indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda
gözüken net (safi) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde
tevzi olunur.

Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi,
Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile
Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler,
hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten
sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken dönem karı,
varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
Genel Kanuni Yedek Akçe:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a)
1)

% 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.

%5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:
2)
Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış
tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda
birinci temettü ayrılır.
3)
Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel
Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket’in
memurlarına, çalışanlarına ve işçilerine dağıtılmasına
karar verme hakkına sahiptir.
4)
Pay Sahipleri için belirlenen birinci temettü
dağıtıldıktan sonra kalan dağıtılacak karın % 1’i Türkiye
İnsan Kaynakları Vakfı’ na dağıtılır.

Birinci Temettü:
b)
Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının
ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü
ayrılır.
c)
Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul,
kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer
nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme
hakkına sahiptir.
d) Pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtıldıktan
sonra kalan dağıtılacak karın % 1’i Türkiye İnsan Kaynakları
Vakfı’ na dağıtılır.

İkinci Temettü:
5)
Net kardan,

İkinci Temettü:
e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde

yukarıdaki

bentlerde

belirtilen

meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul,
kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak
dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.

belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul,
kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya
veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca
kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
6)
Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş
sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra
bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun 466.
maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca, ikinci tertip
kanuni yedek akçe ayrılır.
7)
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler
ayrılmadıkça, Esas Sözleşme’de pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya pay biçiminde
dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla
kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, Yönetim
Kurulu üyeleri ile, Şirket’in memur, çalışan, işçilerine ve
çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer
nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar
verilemez.
8)
Temettü hesap dönemi itibariyle, mevcut payların
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
9)
Temettü bakımından pay grupları arasında
imtiyaz yoktur.
10)
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve
zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine
Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı
hükümlerine uyulur.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça,
esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden
ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek
akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı
dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi
kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

MADDE 19 – TEMETTÜ AVANSI

MADDE 19 – KAR PAYI AVANSI

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş
olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesi ile
Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak şartıyla ilgili yıl ile
sınırlı kalmak üzere, bağımsız sınırlı denetimden geçmiş
3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan mali
tablolarda yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı
dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu’na
verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin
verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü
avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir
temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar
verilemez.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine
kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

MADDE 20- MALİ TABLO VE RAPORLARIN
SERMAYE
PİYASASI
KURULU’
NA
GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI

MADDE 20- MALİ TABLO VE RAPORLARIN
SERMAYE PİYASASI KURULU’ NA GÖNDERİLMESİ
VE KAMUYA DUYURULMASI

Holding tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nca
düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile,
bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız

Holding
tarafından,
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nca
düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız
denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne,
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit
olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı,
yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca
kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından
verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
Kar payı bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen
usul ve esaslar dâhilinde Kurul’a gönderilecek ve
Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya
duyurulacaktır.

raporu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca
kamuya açıklanır.

MADDE 21- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra,
Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet
edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas
sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.
Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin
haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararnın TTK
454/4. Maddesi istisna olmak üzere, imtiyazlı pay sahipleri
kurulunca onaylanması gerekir.
MADDE
21KANUNİ
HÜKÜMLER
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

VE

MADDE 22- KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL
YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

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.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim
kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı
sayılır.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı
ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere
uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu
kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve
nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

