
RoDRiGo TEKsTİ L sANAyi  rrr Tİ cARET AI\toNiM  ş iRKEıi,Niıg
03  /09 lzlı4rınirrixDp  yApILaN  oı,a,Ğ ıNüsrü

GENEL KURUL  TopLANTI  ruraış aĞ r

Rounİ co rBrsrİ r saNeyİ  vp rİ caRpr aNoNİ ııı ş İ Rrrıİ ,nin olağ anüstti Genel
Kurul  toplantrsr  03.09.2014  tarihinde  saat 14:00'de  ş irket merkezi  olan  M. Nesih  Özmen
Mah. Fatih Cad. Kasım §ok No:3 MerterGiingörerı/ İ stanbul  adresinde İ stanbul İ l Ticaret
Müdiirlüğ ü'ntin 02.a9.20I4  tarih ve 2ll84 sayılı yazı|arıy|a  görevlendirilen  Bakanlık
Temsilcisi  Sayın Dİ LEK Dİ REN'in gözetiminde  yapılmış tır.

Toplantıya  ait çağ rı; kanun  ve ana  sözleş mede öngörüldüğ ü gibi ve giindemi  de  ihtiva  edecek

ş ekilde, Ttirkiye  Ticaret Sicil Gazetesinin  18.08.2014  tarih  ve 8633 sayılı niishasında  ayflca
www.rodrigo.com.tr  adresindeki  internet  sitesinde  ve Kamulu  Aydınlatma  Platformu
(KAP)'ında  özel durum  açıklaması  yapılarak  yasal  siiresi  içinde  ilan edilmek  suretiyle
yapılmrş tır.

Hazır  bulunanlar  listesinin  tetkikinden,  ş irketin toplam  7.085.000.  Ttirk Lirası  tutanndaki
sermayesine  karş ılık gelen  her biri 1 TL nominal  değ erinde  7.085.000 adet hissesinden
4.74| .990  TL nominal  değ erindeki  4.741.990 adet hissenin  asaleten,  240.000  TL nominal
değ erindeki 240.000  adet  hissenin  vekaleten  olmak  iizere  toplam  4.981.990  TL nominal
değ erindeki 4.981.990  adet hissenin  toplantıda  temsil edildiğ i ve böylece  gerek  kanun  gerekse

ş irket ana  sözleş me ve Genel  Kurul  Çalış ma Esas  ve Usulleri  Hakkında  İ ç Yönergesi  ile
öngöriilen  hususların  yerine getirildiğ i ve asgari  toplantı  nisabırun  mevcut  olduğ unun, ve
Yönetim  Kurulu  Baş kanı Bekir  l<ÜÇÜrOOĞ AN, Yönetim  Kurulu  üyeleri  Ciineyt
KÜÇÜKDOĞ AN, Enver  rÜÇÜroOĞ AN ve Fatih  Mehmet AKARÇAY  'ıı  toplantıdahazır
bulunduğ unun anlaş ılması iizerine  toplantı  Yönetim  Kurulu  Baş kanı Bekir KÜÇÜKDOĞ aN
tarafından  açılmış  ve gtindemin  görüş ülmesine geçilmiş tir.

1) Yapılan  öneri doğ rultusunda Toplantı  Baş kanlığ ına  Selçuk KUMAŞ BAY'ın, Toplantı
Baş kan Yardımcılığ ı'na Ayfer  GÜLTEKN'rn  seçilmelerine  ve  tutanaklan  imzalama
yetkisi  verilmesine  oy birliğ i ile karar verildi.

2) Esas Sözleş me tadiline  iliş kin olarak  hazırlanan  tadil  tasansının  Sermaye  Piyasası
Kurulu  tarafindan  01,07.2al4  tarih ve 29833736110.03.021356  61*  Sayılı  yazıy|4
Gümrilk  ve Ticaret  Bakanlığ ı tarafından  04.08.2014  tarih  ve 67300|47l431.0l  sayılı
yazıyla uygun görülmilş  olduğ unun bildirildiğ i görülerek,  Tiirk  Ticaret  Kanunu  ve
6362 sayrlı  Sermaye  Piyasası  Kanunu  gereklerine  uyum sağ lanması amacıyla
hazırlanan  Ş irketin Esas  sözleş mesinin 2,3,4o5,6,7,8,9,10,1  | ,12,13,14,15  16 ve 17

maddelerinin  tadiline  iliş kin tadil  tasansı görüş üldü ve yapılan  oylama  sonucunda  esas
sözleş me degiş ikliğ inin yaprlmasrna  ve  ilgili Sermaye  Piyasası  Kurulu  ve Giimrük  ve
Ticaret Bakaıılığ ı tarafindan  uygun  görüş  bildirilen  tadil  tasansırun  kabulüne  oy birliğ i
ile karar verildi,  Kabul  edilen  Esas Sözleş me Tadil Tasarısı  tutanak  ekine  konuldu.

Giindem  gereğ i toplantıda  görüş ülecek baş kaca bir husus  kalmadığ ından  toplantrya son
verildi.

ToplantıBakanlık r"rn
Dilek Dfud
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RoDRiGo  TEKsTiL  sANAyl  vE T|cARET  ANoNiıu ş inrrri

MADDE  2: Ş İ rketin ünvanı  "RooRİ Go rexsriı  serııRvİ  vr
ricRner  ııııoıııirvı  ş inKsıi" dır.

MERKEZ ADRES:
MADDE  3: Ş irketin merkezi  İ stanbul ili  Güngören
ilçesindedir.  Adresi  M. Nesih  Özmen  Mah. Fatih  Cad.  Kasım

Sokak No:3/1  Merter  Güngören    İ stanbul'dur. Adres
değ iş ikliğ inde yeni  adres,  ticaret siciline  tescil  ve Türkiye

Ticaret  Sicili  Gazetesinde  ilan ettirilir ve ayrıca  ilgili Bakanlık

ve Sermaye  Piyasası  Kuruluna bildirilir.  Tescilve  ilan edilmiş
adrese  yapılan  tebligat  ş irkete yapılmış  sayılır.  Tescil  ve  ilan
edilmiş  adresinden  ayrılmış  olmasına  rağ men yeni adresini
süresi  içinde  tescil  ettirmemiş  ş irket için  bu durum  fesih
sebebi  sayılır.  Sermaye  Piyasası  Kurulu'na  ve gerektiğ inde
sair kamu mercilerine  bilgi  vermek  kaydıyla,  Ş irket yurt
içinde ve dış ında ş ubeler açabilir.

MADDE  4: Ş irketin baş lıca  amaç ve konusu:

ı  Her  türlü konfeksiyon  imali  ihracı  ithali  ve dahili

ticareti

ı  Her  türlü  kumaş  İ mali, İ hracı,  İ thali ve d6hili  ticareti

o Her  türlü  İ pllk  İ mali, İ hracı,  İ thali ve dahili  ticareti,

ı  Her nevi ş irkete iş tirakte bulunmak,  (sermaye

Piyasası  Kanunu'nun  md.  15/son hükmü sak| ıdır.)

Ayrıca,  amaç  ve konularını  yerine  getirmek  için;

ı  yurt  içinde ve  yurt  dış ında acentelikler,

distribütörlükler  bayilik ve baş bayilikler temsilciI ikler

kurmak,  almak  ve vermek,

o yurt  içinde  ve yurt dış ında mağ azalar, sair satş

yerleri,  teş hir  üniteleri,  depolar fabrikalar,  atölyeler

tesis  etmek,  ş antiye açmak,

ı  Alım,  satım,  imalat,  ithalat,  ihracat,  d6hili  ticaret  ve

sınai muameleleri  yapmak,

ı  Tesisler  inş a etmek,  iktisap  etmek,  iş letmek,

bunları özel ve  tüzel kiş ilere devir ve

E TADİ L TASARİ S!
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MADDE  2: Ş irketin ticaret  unvanı
VE TiCARET  ANoNiM ş iRı< rıi"dır.
"Ş irket"o!arak anılacaktır..

"RODRİ GO TEKSTİ L SANAY|
Bu esas  sözleş mede kısaca

ş İ RKETiN MERKEZ  vE ş uBEtERi
MADDE 3: Ş irketin Merkezi  İ stanbul ili, Güngören  ilçesindedir.

Adresi  M. Nesih  Özmen Mah.  Fatih  Cad.  Kasım  Sokak  No:3/1

Merter  Güngören  İ stanbul 'dur.  Adres  değ lş ikliğ inde yeni

adres,  Ticaret  Siciline  tescil  ve Türkiye  Ticaret  Sicili

Gazetesinde  ilan  ettirilir  ve ayrıca T.C. Gümrük  ve Ticaret

Bakanlığ ı'na ve Sermaye  Piyasası  Kurulu'na  bildirilir._  Tescil

ve  ilan  edilmiş   adrese yapılan  tebligat  Ş irkete yapılmış  sayılır.

TesciI  ve  ilan edilmiş  adresinden  ayrılmış   olmasına rağ men

yeni adresini  süresi  içinde  tescil  ve  ilan  ettirmemiş  Ş irket için

bu durum  fesih  sebebi  sayılır. Ş irket, yönetim  kurulu  kararıyla

T.C.  Gümrük  ve Ticaret  Bakanlığ ı ile Sermaye  Piyasası

Kurulu'na  ve gerektiğ inde ilgiI i  diğ er kurumlara  bildirmek
koş uluyla yurt  içinde  ve yurt dış ında ş ubeIer açabilir,  irtibat
büroları  ve temsilcilikler  kurabilir.

ş İ RKETİ N AMAç  vE KoNusu:

MADDE  4: Ş irketin baş lıca amaç  ve konusu:

o Her türlü  konfeksiyon  imali,  ihracı,  ithali  ve dahili

ticareti  ,

ı  Her  türlü  kumaş  imali,  ihracı,  ithali  ve döhili  ticareti

o Her  türlü  iplik  imali,  ihracı,  ithali  ve d6hili  ticareti,

o sermaye piyasası  kanunu ve  itgili mevzuat

hüküm]erine  aykırı  olmamak  kaydıyla  her nevi ş irkete

iş tirakte  bulunmak,

Ayrıca,  amaç  ve konularını  yerine  getirmek  için;

o \ ıxiİ çinde ve yurt dış ında  acentelikler,  distribütörlükler,
_ rJ.  ., "lsbfliİ ik, baş bayilikler ve  temsilcilikler  kurmak,  almak  ve

"a,  ,ı  '

Tt ""  rrermek,

ı  yurt  içinde  ve yurt dış ında mağ azalar, sair  satış  yerleri,

teş hir'",üniteleri, depolar,  fabrikalar,  atlıjy€.lehJesls

İ trnek.ş 4ntiyeaçmak, x$[oo*
l' ı]  A| ımj  satıih,  imalat,  ithalat,  ihracat,
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\ı  Tesisler  inş a etmek,  iktisap  etmek,  iş

bunları özel  ve tüzel  kiş ilere deviı:
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Her  türlü  gayrimenkul,  menkul  mal ve gayri maddi

hakları  iktisap  etmek,  bunları  iş letmeye, kiraya

vermek,  kiralamak,  satmak,  baş kalarına ait

gayrimenkuller  üzerinde  ş irket lehine  ve aleyhine

rehin,  ipotek  tesis etmelç  medeni  kanun hükümleri

gereğ ince ayni  ve gayri maddi  haklarla  ilgili  her çeş it

iltizami  ve tasarrufi  iş lemleri yapmak.

Yerli  ve yabancı  gerçek ve  tüzel  kiş ilerle  kısa veya

uzun vadeli  ortaklıklar  tesis etmek geçici  iş tirakler

kurmak,  mali mesuliyet  tevziine dayanan  anlaş malar

yapmak,  kurulacak  ş irketlere iş tirak etmek,  af€€ü{ *

faaliyeti  ve menkul  kıymet  portföy  yöneticiliğ i

faaliyeti  niteliğ inde olmamak  kaydıyla  kurulmuş

ş irketlerin hisse senetlerini  ve  tahvillerini  ve menkul

kıymetlerini  satın almak,  bunların  ihraçlarında  iş tirak

taahhüdünde  bulunmak,  satmak,  mübadele  etmek,

devretmek,  teminat  olarak  kabul  etmek.

İ ç ve dış  kaynaklardan  her nevi  kredi  temin  etmek,

gereğ inde ş iı,itetin gayrimenkullerini  bu maksada

matuf  olmak üzere  rehin  ve  ipotek  etmek.

Yurtiçinde  ve yurtdış ında gerçek  ve  tüzel kiş ilerle

iş letme, imtiyaz,  lisansı  knowhow,  patent  ve sair

anlaş malar yapmak, bu hakları  kiraya vermek,

satmak,  devretmek,  devra  lmak.

Yurt  içi ve dış ı sergiler  fuarlar, panayırlara  iş tirak

etmek

ı  kalifiye eleman  ihtiyacını  karş ılamak lcl" effffl
programları  düzenleyebilir,  burs  verebilir,  kültürğ  ve

sosyal  tesisler  kurulabilir.

Yatırımcıların  aydınlatılmasını  teminen  özel haller
kapsamında  Sermaye  Piyasası  Mevzuatı  uyarınca  gerekli
açıklamaların  yapılması  ve  ilgili hükümlerine  uyulması
kaydıyla,  Ş irket yönetim  kontrolü  altında bulunan
iş tiraklerine kefil  olabilir,  garantl  verebilir,  gerektiğ inde de
bu tür  iş tiraklerinin alacağ ı kredilere  karş ılık ş irket
gayrimenkulleri  üzerinde  ipotek  tesis  edebilir,  iş letme
rehini verebiI ir.

Ş irketin kendi  adına  ve 3. kiş iler  lehine garanti,  kefalet,
minat  vermesi  veya  ipotek  d6hil  rehin hakkı  tesis  etmesi

slarında Sermaye Piyasası Mevzuatı  çerçevesinde
nen esas|ara  uyulur.

ret  fianunu,  Sermaye  Piyasası  Kanunu

o Her türlü  gayrimenkul,  menkul  mal ve gayri  maddi

hakları  iktisap  etmek,  bunları  iş letmeye, kiraya  vermek,

kiralamak,  satmak,  baş kalarına ait gayrimenkuller

üzerinde  ş irket lehine  ve aleyhine  rehin,  ipotek  tesis

etmek,  medeni  kanun  hükümleri  gereğ ince aynive  gayri

maddi  haklarla  ilgili her çeş it iltizami  ve  tasarrufi

iş lemleri yapmak.

ı  spkn. md.2lll  hükmü  saklı olmak  kaydıyla  yerli  ve

yabancı gerçek  ve  tüzel kiş ilerle kısa veya uzun  vadeli

ortaklıklar  tesis etmek  geçici  iş tirakler kurmak,  mali

mesuliyet  tevziine  dayanan  anlaş malar yapmak,

kurulacak  ş irketlere iş tirak etmek, yatırım  hizmet|eri  ve

faaliyetleri  niteliğ inde olmamak  kaydıyla  kurulmuş

ş irketlerin hisse senetlerini  ve  tahvillerini  ve menkul

kıymetlerini  satın  almak, bunların  ihraçlarında  iş tirak

taahhüdünde  bulunmak,  satmak,  mübadele  etmek,

devretmek,  teminat  olarak  kabul  etmek.

.  İ ç ve dış  kaynaklardan  her nevi kredi  temin  etmek,

gereğ inde ş irketin gayrimenkullerini  bu maksada  matuf

olmak  üzere  rehin  ve ipotek etmek.

.  yurtlçinde ve yurtdış ında gerçek ve  tüzel kiş ilerle

iş letme,  imtiyaz, lisansı  knowhow,  patent ve sair

anlaş malar yapmak,  bu hakları kiraya  vermek,  satmak,

devretmek,  devralmak.

o yurt  içi ve dış ı  sergi|er fuarlar,  panayırlara  iş tirak etmek

l(alffıle  eleman  ihtiyacını  karş ılamak için  eğ itim,

programları  düzenleyebilir,  burs  verebilir,  kültürel  ve

sını teminen özel  haller  kapsamında
uyarınca  gerekli açıklamaların

rine  uyulması  kaydıyla  Ş irket,
ında bulunan  iş tiraklerine kefil  olabillr,

iğ inde de bu  tür  iş tiraklerinin alacağ ı

ş irket gayrimenkulleri  üzerinde  ipotek  tesis
edebiI ir,  iş letme  rehini verebilir.

Ş irketin kendi  adına ve 3. kiş iler
veya  ipotek  döhil

Piyasası
uyulur.

baş kalarına ait
kendi  lehine

lehine  garanti,  kefalet,
rehin hakkı  tesis  etmesi
Mevzuatı  çerçevesinde

ller  ve
hakkı
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ilgili mevzuat  hükümlerine  göre  tahvil  ve sermaye  piyasası

aracı niteliğ indeki diğ er borçlanma  senetlerini  ihraç

edebilir.  Ş irket Yönetim  Kurulu,  Sermaye  Piyasası
Kanunu'nun  13. maddesi  çerçevesinde  tahvi|   ve  sermaye
piyasası  aracı  niteliğ inde  diğ er borçlanma  senetlerini  ihraç
yetkisine  haizdir.  Bu durumda  Türk Ticaret  Kanunu'nun
423. maddesi  hükmü  uygulanmaz.
Yukarıda  gösterilen  konulardan  baş ka ileride ş irket için

faydalı ve  lüzumlu  görülecek  baş ka  iş lere giriş ilmek
istenildiğ i  takdirde yönetim  kurulunun  teklifi  üzerine
durum ş irket genel  kurulunun  onayına  sunulacaktır.  Ana

sözleş me tadili niteliğ inde olan bu  kararın  uygulanabilmesi
için,  ş irketin tüm ana  sözleş me değ iş ikliklerinde olduğ u
gibi,  Sermaye  Piyasası  Kurulu  ve  i|gili Bakan| ıktan  gereken
izinlerin  alınması  gerekmektedir.

MADDE 5+Ş irket süresiz  olarak  faaliyet  gösterecektir.

KAYITL|SERMAYE;
MADDE 6: Ş irket 2499  sayılı  Sermaye  Piyasası  Kanunu

hükümlerine  göre  kayıtlı  sermaye  sistemini  kabul  etmiş  ve

Sermaye  Piyasası  Kurulu'nun  29lO6l2OL2  tarih  ve 22/77L
sayılı  izni  ile kayıtlısermaye  sistemine  geçmiş tir.

Ş irket'in kayıtlı sermaye  tavanı  80.000.000  TL olup,  her biri
1TL  itibarideğ erde 80.000.000  adet paya  ayrılmış tır.
Sermaye  Piyasası  Kurulu'nca  verilen  kayıtlı sermaye  tavanı
izni 20L22016  yılları  (5 yıl)  için geçerlidir.  2016  yılı sonunda
izin verilen  kayıtlı  sermaye  tavanına  ulaş ılamamış  olsa  dahi,

2016  yıhndan  sonra  yönetim  kurulunun  sermaye  artırım
kararı  alabilmesi  için;  daha önce  izin veri|en  tavan ya  da
yeni bir tavan  tutarı  için Sermaye  Piyasası  Kurulu'ndan  izin
a|mak  suretiyle  genel  kuruldan  yeni  bir süre  için yetkf

alınması  zorunludur.  Söz konusu  yetkinin  alınmamş q
durumunda  ş irket kayıtlı  sermaye sisteminden  çfofitş
sayılır.  i
Ş irketin  çıkarılmış  sermayesi 6.800.000  Türk  Lirasıdıçi'

Çıkarılmış  sermaye,  her biri 1 TL  itibari  değ erde 6.8O0

adet  paya ayrı|mış  olup bu payların 500.000  adedi  (hX
grubu  nama  yazılı 6.300.000  adedi  (B)  Grubu  hamiline  ya2l| ı

paylardan  oluş maktadır. Çıkarılmış  sermaye  muvazaadan

ari ş ekilde tamamen  ödenmiş tir.

Ş irket'in sermayesi,  gerektiğ inde Türk  Ticaret  Kanunu

Sermaye  Piyasası  Mevzuatı  hükümleri
a rttırılabilir  veya azaltılabilir.

etim Kurulu,|ermaye  Piyasası  Kanunu ve  ilgili
kli gördüğ ü zam

kurulmasını  kabul  edebilir;  lehine  tesis  edilen  ipotekleri  ve

menkul  rehinlerini  fek  edebilir,  rehin haklarından

vazgeçebiI ir  ve kendi  lehine  üçüncü  kiş iler tarafından  kefalet
ve garanti  tesis  edilmesini  kabul  edebilir.
Sosyal  amaçlı  kurulmuş  olan valaflar,  dernekler  ile eğ itim
öğ retim kurumlan  ve sair kiş i, kurum  ve kuruluş lara
Sermaye  Piyasası Kurulu  tarafından  belirlenen  esaslar
dfihilinde  kendi  amaç  ve konusunu  aksatmayacak  ş ekilde
yardım  ve bağ ış ta bulunabilir.  Bu ş ekilde yapılacak
bağ ış ların üst sınırı genel kurul  tarafından  belirlenir  ve
genel kurul  tarafından  belirlenen  bu üst stnırr  aş an tutarda
bağ ış  yapılamaz. Yapılan bağ ış lar dağ ıtılabilir kar
matrahına  eklenir.  Bağ ış lar SPK'nun  örtülü  kazanç
aktarımr  düzenlemelerine  aylurı  olamaz.  Yapılacak
bağ ış lar için gerekli özel durum  açıklamaları  yapılır.  Yıl
içinde  yapılan  bağ ış Iar genel  kurulda  ortakların  bilgisine
sunulur.
Yukarıda  gösterilen  konulardan  baş ka ileride  ş irket için  faydalı
ve  lüzumlu görülecek  baş ka iş lere giriş iimek istenildiğ itakdirde
yönetim  kurulunun  tekllfi üzerine  durum  ş irket genel
kurulunun  onay|na  sunulacaktır.

Ş irketin amaç ve konusunda  değ iş iklik yapılması  halinde
Gümrük  ve Ticaret  Bakanlığ ı ile  Sermaye  Piyasası
Kurulu'ndan  gerekli  izinlerin  alınması  gerekmektedir.

ş iR
MADDE  5: Ş irket süresiz  olarak  kurulmuş  olup  kanuni
sebeplerle  veya §enel,(ürul'un  Türk  Ticaret  Kanunu'nun  ilgili
hükümleri  uy7{ ıflça''alvcağ ı karar  ite sona erer.

O"''  '"",,
SERMAYE  Mllso
MADDE  6: Ş irket; i,2499 sayı| ı  . Sermaye  Piyasası  Kanunu

G_ünıi(ıGn.Men".  /   iSrİ fr rııAcİ  v.U.  hJo:4"7ooBga^

hükümlerine  göre,kayıtlı  sermgye  sistemini  kabul  etmiş  ve
Sermaye  Plyasasl:Kurulu'nun  İ 9.0 6.z}Lztarih  ve 22177L  savtı
izni  ile kayıtlı  sermaye  sistemine  geçmiş tir.

Ş irket'in kayıtlı  sermaye  tavanı 80.000.000  TL olup,  her biri  1

TL  itibarideğ erde 80.000.000  adet paya ayrılmış tır.
Sermaye  Piyasası Kurulu'nca  verilen kayıtlı sermaye  tavanı  izni

2aL22076  yılları  (5 yıl)  için geçerlidir.  2016  yılı  sonunda  izin

veri|en  kayıtlı  sermaye  tavanına  ulaş ılamamış   olsa dahi,  2016
yılından  sonra yönetim  kurulunun  sermaye  artırım  kararı
alabjJme,sl  için;  daha  önce  izin  verilen  tavan  ya da yeni  bir
.t.(Q[,.  iÜtbrı  için  Sermaye  Piyasası  Kurulu'ndan  izin  almak

Sış 'tfule. 
genel kuruldan  yeni.  b.ir süre  için yetki  alınması

xÖrunludur.  Söz konusu yetkinin  alınmaması  durumunda

temsil eden  paylar  kaydileş tirme esasları
izlenir.

gerektiğ inde Türk Kanunu ve
nde

we} rC.AŞ .
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arttırılabilir  veya  azaltılabilir.

Yönetim  Kurulu,  Sermaye  Piyasası  Kanunu  hükümlerine

uygun  olarak  gerekli  gördüğ ü zamanlarda  kayıtI ı  sermaye

tavanına  kadar  yeni pay ihraç ederek  çıkarılmış  sermayeyi

arttırmaya,  imtıyazlı  pay sahiplerinin  hak]arının  kısıtlanması

ve pay  sahiplerinin  yeni pay alma hakkının  kısmen  veya

tamamen  sınırIandırılması  ile nominal  değ erin üzerinde  veya

altında pay  ihracı konularında  karar  almaya yetkilidir.  Yeni
pay alma kısıtlama  yetkisi  pay  sahipleri  arasında  eş itsizliğ e
yol  açacak  ş ekilde kullanılamaz.  Çıkarılan  paylar  tamamen
satılarak  bedelleri ödenmedikçe  yeni  pay  çıkarılamaz.
Sermaye  artırımlarında,  bedelsiz  paylar artırım  tarihindeki
mevcut  paylara  dağ ıtılır.

İ ş bu esas  sözleş me  maddesi ile  tanınan  yetki  çerçevesinde
Ş irket Yönetim  Kurulunca  alınan  kararlar  Sermaye  Piyasası
Kurulu'nun  belirlediğ i esaslar  çerçevesinde  ilan edilir.

A gnuhı;  nafv}&  yexı!ı paş §arın Ş irket§e r* §ş ş bot eden  kiş frien* ,

ş ünketüere y*  da  fua"ş  ş irketierfirı fuisscdş r!ş rırıa devrediiıtı* k
ist* et nıesi  ha  ii nd*   ş tinetiın kı"ı  rı*   l u, TTK'  n uş  n

h{ } kş eii g* r* ğ i bu  hi* se  d* vrine  onay

{S}   gru§:u  hş ş ı"ıiline yaııiı  p* ylar  i!gili  rn

{ .iysun  * tçe  devrediiş biliı,"

i_li"ffi;,*

oluş ursa 3'ü;  8 veya 9 üyeden  oluş ursa 4'ü A grubu  pay

sahiplerinin  gösterdiğ i adaylar arasından  genel  kurulca  seçilir.

Tüzel kiş iler Yönetim Kuruluna  seçilebiI ir.  TTK  hükümleri
uyarınca  bir  tüzel  kiş i yönetim  kuruIuna  üye  seçildiğ i
takdirde,  tüzel  kiş iyle birlikte,  tüzeI  kiş i adına,  tüzel  kiş i
tarafından  belir]enen,  sadece bir gerçek  kiş i  tescil ve  ilan
olunur. Ayrıca,  tescil ve  ilanın yapılmış  olduğ u, ş irketin
internet  sitesinde  hemen  açıklanır.  Tüzel  kiş i adına, sadece
bu  tescil  edilmiş  kiş i toplantılara  katılıp  oy kullanabilir.

Yönetim  kurulu üyeleri en çok S (Üç) yıl  için  seçi| irler.  Görev
süresi  sona eren  yönetim  kurulu  üyeleri  yeniden  seçilebilirler.
Genel  Kurul  gerek görürse, yönetim  kurulu  üyelerini  her
zaman  değ iş tirebilir. Yönetim Kurulu  üyeliğ inin herhangi  bir
sebeple  boş aldığ ı  hallerde, Yönetim  Kurulu kanuni  ş artları
haiz bir kimseyi  geçici  olarak  seçip  ilk  topIanacak  Genel
KuruI 'un onayına  sunar.

etim Kurulu'nda  icracı olan  ve  icracı  olmayan  üyeler
Yönetim  Kurulu'nda  görev  alacak  bağ ımsız üye

kleri  Sermaye  Piyasası  Kurulu'nun  Kurumsal
düzenlemelerine  uygun  tespit  qdilir.
üyelerinin  seçimi, görev çalış ma

Ticaret
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ka} r,tlı  sermaye  tavanına  kadar  nama  veya  hamiline  yazılı

payları Sermaye  Piyasası  Kurulu düzenlemelerine  uygun

ş ekilde ihraç  ederek  çıkarılmış  sermayeyi  artırmaya

yetkilidir.

Ayrıca  Yönetim  Kurulu  imtiyazlı  ve  itibari  değ erinin

üzerinde pay çıkarmaya  ve pay sahiplerinin  yeni  pay alma

haklarını  kısmen  veya  tamamen  sınırlandırmaya  veya

imtiyazlı  pay  sahiplerinin  haklarını  kısıtlayıcı  nitelikte
kararlar  almaya  yetkilidir.

İ ş bu ana  sözleş me maddesi  ile  tanınan yetki  çerçevesinde
Ş irket Yönetim  Kurulunca  alınan  kararlar  Sermaye  Piyasası
Kurulu'nun  belirlediğ i esaslar  çerçevesinde  ilan  edilir.

(A) grubu  nama  yazılı  payların devri  için yönetim  kurulunun
onayı  ş arttır, Yönetim  kurulu  sebep göstermeksizin  dahi
onay vermekten  imtina  edebilir.  (B) grubu  hamiline  yazılı
paylar  ilgili  mevzuat  hükümlerine  uygun  olarak  serbestçe
devredilebilir.

(A) grubu  paylar  iş bu Ana  Sözleş me çerçevesinde  yönetim
ve denetim  kurulu  üyelerinin  belirlenmesi ve oy hakkı
kullanımında  imtiyaza  sahiptir.  ,,{

Sermayeyi  temsil eden  paylar  kaydileş tirm..d$İ ;;
çerçevesinde  kayden  izlenir. 

"§YÖNETİ M KURULU  VE

MADDE  7  : Ş irket, genel kurul  tarafından  seçilecek  en az 5

en fazla 9 üyeden oluş an bir  yönetim  kurulu  tarafından
yönetilir.  Yönetim  kurulu  5 üyeden  oluş ursa 2'si;6  veya  7

üyeden  oluş ursa 3'ü;  8 veya  9 üyeden  oluş ursa 4'ü  A grubu

pay  sahiplerinin  gösterdiğ i adaylar  arasından  genel kurulca

seçilir.

Yönetim  Kuruiu  ilk toplantısında  aralarından  birbaş kan ve

baş kan yardımcısı  seçer.  Yönetim  kurulu  üyeleri  en çok 3

(Üç) yıl  için seçilirler.  Seçim  süresi  sona eren  yönetim

kurulu  üyeleri  yeniden  seçilebilirler.Genel  Kurul  lüzum
görürse,  yönetim  kurulu  üyelerini  her zaman  değ iş tirebilir.
Yönetim  Kurulu ş irket iş leri  icab ettikçe  toplanır.  Türk
Ticaret  Kanununun  330.maddesi  hükmü  mahfuzdur.
Yönetim  kurulu  üyeleri,  ilgili mevzuat  hüküm|erine  aykırı

olmamak  ş artryla Yönetim  kurulu  toplantısına  uzaktan

eriş im sağ layan her  türlü  teknolojik  yöntemle  iş tirak
edebilirler.
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Yönetim  kurulU'5  üyeden oluş ursa 2'si; 6 veya 7 üyeden

alanları  ve benzeri
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AZATAyİ Nİ :
MADDE  8: Yönetim  Kurulu,  üyeleri  arasından  en çok  üç

sene  için bir baş kan, bir baş kan yardımcısı  seçer.  Baş kan

veya  yardımcısının  bulunmadığ ı toplantılarda  mevcudun  o
toplantı  için  seçeceğ i ş ahıs toplantıya  baş kanlık eder.
Yönetim Kurulu  kendisine  ait  iş lerin tamamını  veya
bazılarını,  uygun  eördüğ ü yetkilerle,  Yönetim  Kurulu  Üyesi
olan  murahhaslara  veya  ortak bulunması  zorunlu olmayan
müdürlere  bırakabilir.  fiK md.  319/ l hükmü  uyarınca,

ş irket temsilinin  tek  bir kiş iye verilmesi  ha| inde  bu kiş inin
yönetim  kurulu  üyesi  olması  gerekmektedir.  Verilen
yetkiler  dahilinde  yapılacak  bu  tayin ve çıkarmalar,.tescil  ve
ılan ettirılır. 
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Kanunu,  Sermaye Piyasası  Kanunu  ve  ilgili  diğ er mevzuat
hükümlerine  uyulur.

KurumsaI  yönetim  ilkelerine  uyum  amacıyla  Yönetim  Kurulu,
tarafından  Türk  Ticaret Kanunu,  Sermaye  Piyasası  Kanunu,
Sermaye Piyasası  Kurulu'nun  kurumsal  yönetime  iliş kin
düzenlemeleri  ve  ilgili diğ er mevzuat  hükümleri  uyarınca
Yönetim  Kurulu'nun  görev ve sorumluluklarının  sağ lıklı bir
biçimde  yerine  getirilmesi  için  Riskin  Erken Saptanması
Komitesi  ve gerekli  diğ er komiteler  oluş turulur.

Yönetim  Kurulu  bünyesinde  komitelerin  oluş turulması,
komitelerin  görev  alanları,  çalış ma esasları  Türk  Ticaret
Kanunu, Sermaye  Piyasası  Kanunu,  Sermaye  Piyasası
Kurulu'nun  kurumsal  yönetime  iliş kin düzenlemeleri  ve diğ er
mevzuat  hükümlerine  göre  gerçekleş tirilir.

Yönetim  kurulu  üyelerine  iliş kin ücretler  ve haklar  genel
kurul  tarafından  belirlenir.

KURULU  TOPLANTİ LAR!
MADDE 8:Yönetlm  Kurulu  ilk  toplantısında  aralarından  bir
baş kan ve baş kan vekili seçer.

Yönetim  Kurulu  toptantıları  etkln ve verimli  bir ş ekilde
planlanır  ve gerçekleş tirilir.

Yönetim  Kurulu  iş ler gerektiğ inde ve en az ayda  bir defa
baş kan veya  baş kan  vekitinin faks veya elektronik  posta
yoluyla  yapacağ ı çağ rısıyla  Ş irket merkezinde  veya Yönetim
Kuru]unca  beIirlenen  baş ka bir yerde  toplanır.

Yönetim  kurulu  üyelerinden  her biri  de baş kan veya baş kan
vekiline  yazılı  olarak baş vurup kurulun  toplantıya
çağ rılmasını talep edebilir. Üyelerden  biri  müzakere
isteğ inde  bulunmadıkça Yönetim  Kurulu kararı  içlerlnden
birinin  belirI i bir hususa  itiş kin olarak  yapt,ğ ı teklife
diğ erlerinin yazılı muvafakati  alınmak  suretiyle  de  verilebi!ir.

ile  tekemmüleder.

Yönetim  kurulu  üyelerin  yarısından  bir fazlası  | le  toplanır  ve
kararIarını  toplantıya  katı!anların  çoğ unluğ u ile alır. Oylarda
eş itI ik olması  halinde  o konu  gelecek  topIantıya  bırakılır.  Bu

da eş it oy  aIan  öneri  reddedilmiş   sayılır.

L VE  lLzAMı
in  idaresi  ve dış arıya karş ı temsili  Yönet|m
yönetim  kurulu Türk Kanunu,
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DENETCıLER:  i

MADDE  9:Genel  Kurul,  pay sahipleri  arasından  Üeya

dış arıdan  S (Üç)  yıl  görev  yapmak  üzere  en  az  ] . en fazla  3

(Üç)  denetçi seçer.  Denetçiler  A grubu  pay  sahip|erinin
göstereceğ i adaylar  arasından  genel  kurulca  seçilir. Genel
Kurul seçilen denetçiyi  her zaman azil  ve yerine  diğ er bir
kimseyi  tayin  edebilir.
Görev  süresi biten  denetçinin  tekrar  seçilmesi  mümkündür.
Herhangi bir nedenle  boş alan denetçilik için  Türk  Ticaret
Kanununun  351. maddesi  uygulanır
Denetçiler,  Sermaye  Piyasası  Mevzuatı  ve Türk Ticaret
Kanununun  kendilerine  yüklediğ i görevlerin  yapılmasından
sorumlu  olmaktan  baş ka ş irket çıkarlarının  korunması
hususunda  gerekli  görecekleri  bütün  tedbirlerin  alınması
için Yönetim  Kuruluna  önerilerde  bulunmaya,  görevlerini
en  iyi ş ekilde yapabilmek  için  ş irketin bütün  defterleri  ile
haberleş me  kayıtlarını ve  tutanaklarını  yerinde  görüp

inceleyebilmeye,  oylamaya  katılmamak  ş artıyla istedikleri
zaman  Yönetim  Kurulu  toplantılarında  bulunmaya
yetkilidirler.
Denetçilere  Genel  Kurulca  saptanacak  aylık veya yıllık bir

Sermaye  Piyasası  Kanunu  ve bu  esassözleş me ile Genel

Kurulun  yetkisine  bırakılan  hususlar  haricinde  Ş irketin tüm
iş lerini ilgilendiren  konularda  yetkilidir.  İ lglli mevzuat  ve  iş bu
esas  sözleş me hükümlerine  göre Genel Kurul kararını
gerektirmeyen  tüm  iş  ve iş lemler  Yönetim Kurulu  tarafından
yerine  getiriI ir.

Ş irket tarafından  verilecek bütün belgeIerin  ve yapılacak
sözleş melerin geçerli  olabilmesi  için,  bunların  Ş irketin unvanı
altına  konmuş  ve Ş irketi ilzama  yetkili en az  iki kiş inin
imzasını  taş ıması gereklidir.
Yönetim kurulu,  seçimi  müteakip  yapacağ ı ilk  toplantıda
kendi  üyeleri  arasından bir baş kan veya  bir baş kan  vekili
seçer. Yönetim  kurulu,  yönetim  yetki ve sorumlu]ukIarını
kısmen  veya  tamamen  bir veya  birden  fazla  yönetim  kurulu
üyesine  veya üçüncü  bir kiş iye devretmeye  yetkilidir.  Bu
durumda  yönetim  kurulu  Türk  Ticaret  Kanunu'nun  367.
maddesinin  1.  fıkrasına  uygun  bir  iç yönerge  düzenler.
Yönetim Kurulunun  alacağ ı karar üzerine,  Ş irketin temsil
yetkisi  tek  lmza  ile yönetim  kurulu  üyelerinden  birine  ya da
bir veya  daha  faz]a  murahhas  üyeye  veya müdür  olarak
üçüncü  kiş ilere  devredebilir. En az bir yönetim  kurulu
üyesinin  temsil  yetkisini  haiz oIması ş arttır. Temsile  yetklll
kiş ileri  ve bunların  temsil ş ekillerini gösterir  kararın noterce
onaylamış  sureti  ticaret  sicilinde  tesciI  ve  ilan edilmedikçe,
temsil  yetkisinin  devri geçerli oImaz.  TemsiI  yetkisinin
sınırlandırılması,  iyiniyet  sahibi  üçüncü  kiş ilere  karş ı hüküm
ifade  etmez;  ancak,  temsil yetkisinin  sadece merkezin  veya
bir  ş ubenin iş lerine özgülendiğ ine veya  birlikte
kullanılmasına  iliş kin tescil  ve  ilan  edilen sınırlamalar

"ğ dçeflidir. Türk Ticaret Kanunu'nun  371. 374 ve 375'nci
hüküm|eri  saklıdır.

'bıNeriıvı:

mevzuatta  öngörülen  diğ er
rmaye

Piyasası  Kanunu  hükümleri  ile bu

ilgili  düzenlemeler  uygulanır.

Ş irketin yıllık  mali  tabloIarı  ile Serm
uyarınca  bağ ımsız denetime  tabi

Aynı  bağ ımsız denetim  kuruluş u, sürekliveya  özel denetimler
de dahll,  ard arda Sermaye  Piyasası  Mevzuatına  göre
belirlenen  süre|er kadar  görev yapabilir.

MADDE  10: Ş irket'in ilgili
hususıarın  denetiminde  Türk
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GENEL  KURUL
Madde  11: Genel  Kurul, Olağ an ve Olağ anüstü olarak
toplanır.  Genel  Kurulun  toplantıya  çağ rılmasında Türk  Ticaret
Kanunu,  Sermaye  Piyasası  Kanunu  hükümleri  ile  bu

çerçevede  yürürlüğ e konan  ilgili  diğ er mevzuat  hükümIerine
uyulur.  Olağ an Genel  Kurul  Toplantısı'nda  Türk Tlcaret
Kanununun  ilgili  hükümlerinde  yazılı  hususlar  ile gündem
incelenerek  gerekli  kararlar  verilir. Olağ anüstü Genel  KuruI,

Ş irket iş lerinin gerektiğ i hallerde  toplanarak  gerekli kararları
alır.

11.1Toplantıya  Çağ rı
Yönetim  Kurulu,  GeneI  Kurulu,  olağ an veya oIağ anüstü
toplantıya  davet  etmeye  yetkiI idir.  Sermayenin  yirmide  birini
oluş turan pay  sahipleri,  yönetim  kurulundan,  yazılı  olarak
gerektirici  sebepleri  ve gündemi  belirterek,  genel  kuruIu
toplantıya  çağ ırmasını veya genel  kurul  zaten  toplanacak  ise,
karara bağ lanmasını istedikleri  konutarı  gündeme  koymasını
isteyebilirler.
Genel kurul  topIantı  ilanı,  mevzuatta  öngörülen  usullerin
yanısıra,  elektronik  haberleş me dahil  hertürlü  iletiş im
vasıtası  kullanılmak  suretlyle  geneI  kurul  Toplantı  tarihinden
asgari üç hafta önce yapılır.  Söz  konusu  ilan Ş irket'in internet
sitesinde,  Kamuyu  Aydınlatma  Platformu'nda  ve Türkiye
Ticaret  Sicili  Gazetesi'nde  yayımlanır.
GeneI  kurulun  toplantıya  çağ rılma ş ekli ve  zamanı
konusunda  Türk  Ticaret  Kanunu,  Sermaye  Piyasası  Kanunu ve
ilsili  diğ er mevzuat  hükümlerine  uyulur.
Genel  Kurulun  toplantıya  çağ ırı!masına iliş kin ilanda  toplantı
gündeminin  gösterilmesi  gereklidir.  İ landa ayrıca vek6let
yolu  ile oy kuIlanacaklar  için  vek6letname  örneğ i yer alır.

11.2.  Toplantı  Yerive Zamanı
Olqğ an genel  kurul  Ş irketin hesap devresinin  sonundan
._..  l  ..itibaren  üç ay  içerisinde  ve senede  en  az bir defa,  olağ anüstü
gen,el  kuruIlar  ise Ş irketin iş lerinin ıcap ettİ rdığ i  hatlerde  ve
zamanlarda  toplanır.

Genel  kurul  Ş irketin yönetim  merkezi binasında  veya
yönetim  merkezinin  bulunduğ u ş ehrin elveriş li bir yerinde
toplanır.  Genel  kurul  toplantısının  yönetim  kurulu  kararıyla,
yönetim  merkezinde  olmak  kaydıyIa  Ş irket merkezi  dış ında
bir  yerde  yapılması  halinde,  bu yerin  toplantıya  ait davette
belirtilmesi  zorunludur.

11.3.  Oy Verme  ve OyIarın Kullanım  Ş ekli
Ş irketin yapılacak olağ an ve olağ anüstü Genel Kurul
toplantılarında  (A) grubu  pay  sahipleri  her bir pay  için 10  (on),
(B)  grubu  pay sahipleri her  bir pay  için 1 (Bir)  oy hakkına
sahiptirler.

lantılarında  oylar  açık olarak  ve el kaldırmak
. Ancak  toplantıda  hazır bulunan  pay

ve bu konuda  oy çoğ unluğ u ile alınacak
.bl
ğ .

lN.rri
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GeneI KuruI
Madde  10:
10.1. Toplantıya  Çağ rı

Ş irket Genel  Kurulu  Olağ an veya Olağ anüstü toplanır.
Olağ an toplantının  yılda en az 1 defa olması  zorunludur.  Bu
toplantılara  davette  Türk Ticaret  Kanunu  355,  365, 366 ve
368.  maddeleri  hükümleri  ile Sermaye  Piyasası  mevzuatının
i|gili  hükümleri  uygulanır.  Sermaye  Piyasası  Kanunu  md.

11/8  uyarınca  TTK'nın  34I,  348,356,  359, 366  ve 377,
maddelerinde  esas sermayenin  en az onda  birini  temsil
eden  pay sahiplerine  tanınanhaklar,  çıkarılmış  sermayenin
en az yirmide  birini  temsil  eden pay  sahipleri  tarafından
kullanılacaktır.Bu  toplantılarda  Türk  Ticaret  Kanunu  ile
Sermaye  Piyasası  Kanunu  hükümlerine  göre  kararverilir.

Genel  Kurullar  ş irket merkezinde  veya ş irket merkezinin
bulunduğ u  ilin uygun  bir yerinde  toplanır.

10.2.  Oy  Hakları

Ş irketin yapılacak  olağ an ve olağ anüstü Genel  Kurul
toplantılarında  (A) grubu pay sahlpleri  her  bir pay  için  10
(on),  (B)  grubu  pay  sahipleri  her bir pay  için 1 (Bir) oy
hakkına  sahiptirler.  Türk  Ticaret  Kanununun  387  inci
maddesi  hükmü  saklıdır.  Genel kurul  toplantılarında  oy
kullanılması  hususunda  Sermaye  Piyasası  Kurulu
düzenlemelerine  uyulur

ç.  _r'
10.3.Genel  Kurul  Toplantı  ve Karar Nlsab,§\,  .,

Genel  Kurullarda  toplantıya  katılım, oy  hakkının
kullanılması  ve temsili  hususlarında  Türk  Ticaret  kanunu  ve
Sermaye  Piyasası  Mevzuatı  hükümleri  uygulanır.

Genel  Kurul  toplantılarında  aranacak  toplantı,  ve karar
yeter  sayıları  hakkında  Türk Tlcaret  Kanunu  ve 

''sermaye.

piyasası  mevzuatı  hükümleri  uygulanır.  Ş u kadar  ki, Türk
Ticaret  Kanununun  388. maddesinin  ikinci ve üçüncü
fıkralarında  yazılı  hususlar  için yapılacak  genel  kurul
toplantılarında,  Sermaye  Piyasası  Kanunu'nun  11.
maddesinin  7.  fıkrasına  uygun  olarak  Türk  Ticaret
Kanununun  372. maddesindeki  toplantı  nisapları  uygulanır.

10.4.GeneI  KurulIarda  Görüş meIer ve Tutanaklar

Genel  Kurul  toplantılanna  baş kanlık edecekkimse  Genel
Kurul  tarafından  seçilir.  Genel KurulDivan  Baş kanının
görevi,  görüş melerin gündeme  uygun  olarak  düzenli bir

ş ekilde yürütülmesini,  tutanağ ın yasalara  ve Ana söz|eş me
hükümlerine  uygun bir ş ekilde tutulmasını  sağ lamaktır.

Genel kurul  tfp|antılarında  alınan  kararlar  bir  tutan
rilir.  Bu  fitanak  Divan  Heyetive  hazır  bulunan  Ba

iı{ |zalanır.
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Yönetim  Kurulu  Genel Kurul  toplantılarına  ait  tutanakların
tescil  ve  ilana  tabi  kısımlarını  ticaret  siciline  tescil ve  ilan

ettirmekle  yükümlüdür.

10.5.0y  Kullanma  Ş ekli;

Genel  Kurul  toplantılarında  oylar  açık olarak ve el
kaldırmak  suretlyle  verilir.  Ancak  toplantıda  hazır  bulunan
pay  sahiplerinin  istemi ve bu konuda oy çoğ unluğ u ile
alınacak  bir  karar  üzerine  gizli  oya  baş vurulur.

on'T

t$ 
li"t,o

11.4. Azınlık  Hakları
Türk  Ticaret  Kanunu'nda  yer alan  azınlık  hakları,  ödenmiş

Ş irket sermayesinin  en az yirmide birini  temsil  eden pay

sahipleri  tarafından  kullanılır.

11.5.  Pay  Sahiplerinin  Temsili
Genel  Kurul  toplantılarında  pay  sahipleri  kendiIerini  diğ er
pay  sahipleri  ya da dış arıdan tayin  edecekleri  vekil  vasıtasıy!a
temsiI  ettirebilirler.

Ş irketçe pay sahibi olan  temsilciler  kendi  oylarından  baş ka
temsiI  ettikleri  pay sahipterinin  oylarını  da kullanmaya
yetkilidirler.  Temsilcilerde  pay  sahibi  olma  ş artı aranmaz.

Temsil  yetkisi  belgesinin  ş eklini Sermaye  Piyasası  Kurulu
düzenlemelerine  uygun  olarak  Yönetim  Kurulu  tayin eder.
Vek6leten  temsilde  Sermaye  Piyasası  Kurulunun
düzenlemelerine  uyulur.

Bir hissenin  intifa  hakkı  ile mülkiyet  hakkı  ayrı  kiş ilere ait
bulunduğ u takdirde,  bunlar  aralarında  anlaş arak  kendilerini
uygun  gördükleri  ş ekilde temsil  ettirebilirler.  Anlaş amadıkları
takdirde,  Genel  Kurul  toplantılarına  katılmak  ve oy  vermek
hakkını  intifa  hakkı  sahibi  kullanır.

11.5.  Müzakerelerin  Yapılması  ve Karar Nisabı
Olağ an ve Olağ anüstü Genel  Kurulların  toplantı ve karar
nisapları,  Sermaye  Piyasası  Kanunu'nda  öngörülen  nisaplar
saklı kalmak  kaydıyla,  Türk  Ticaret Kanunu  hükümlerine
tabidir.

11.} .Genel  Kurulda  Görüş meler ve Tutanaklar
Genel  Kurul  toplantılarına  baş kanlık  edecek kimse  Genel  Kurul
tarafından  seçilir. Genel  Kurul  Divan  Baş kanının görevi,
görüş melerin gündeme  uygun  olarak  düzenli  bir ş ekilde
yürütülmesini,  tutanağ ın yasalara  ve  Ana  sözleş me
h üklirıle_rine  uygun  bir ş ekilde tutulmasın  ı sağ lama ktır.

nda alınan kararlar  bir tutanağ a

n BakanlıkDivan  Heyeti ve hazır

* 'abFğ $,,'f* . 
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TOPLANTİ LARDA KOMİ SER  BULUN MASI

MADDE  11:  Gerek  olağ an gerekse  olağ anüstü Genel  Kurul

toplantılarında  ilgili Bakanlık  Komiserinin  bulunması  ve

toplantı  tutanaklarını  ilgililerle  birlikte  imza  etmesi  ş arttır.

Komiser  gıyabında  yapılacak  Genel  Kurul  toplantıları§&

alınan  kararlar ve komiserin  imzasını  taş ımayan toplantı

tutana  kları  geçerli  değ ildir.

ıtANLAR
MADDE  12:Ş irkete ait  ilanlar Türk  Ticaret  Kanunu'na,

Sermaye  Piyasasası  Kurulu  düzenlemelerine  ve  ilgili

mevzuat  hükümlerine  uygun  olarak  yapılır.  Genel  Kurul'un

toplantıya  çağ ırılmasına ait  ilanlar  Türk  Ticaret  Kanunu'nun

358. maddesi  ve sermaye piyasası mevzuatı  hükümleri

dairesinde  yapılır.  İ ş bu maddeye  göre yapılacak  tüm  ilanlar

ş irketin kurumsal  internet  sitesinde de  ilan  edilir.  Sermaye

Piyasası Mevzuatı  uyarınca  yapılacak  özel  duru

.açıklamaları  iğ  Sermaye  Plyasası  Kurulunca  talep

r  ilgili  mevzuata  uygun  ola

itak yal
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Yönetim  Kurulu Genel  Kurul  toplantılarına  ait  tutanakların
tescil  ve  ilana  tabi kısımlarını  tlcaret  siciline  tescil ve  ilan

ettirmekle  ve  Ş irketin internet  sitesine  koymakla
yükümlüdür.  Tutanak  ayrıca  Sermaye Piyasası  çerçevesinde
kamuya  ilan edilir.

11.8. Bakanlık  Temsilcisi
Gerek  olağ an gerekse  olağ anüstü Genel  Kurul  toplantılarında
ilgili Bakanlık  Temsilcisinin  bu]unması  ve  toplantı  tutanaklarını
ilgililer|e  birlikte  imzalaması  ş arttır. Bakanlık  Temsilcisinin
gıyabında  yapılacak  Genel  Kurul  toplantılarında  alınan  kararlar
ve  temsilcinin  imzasını  taş ımayan toplantı  tutanakları  geçerli
değ ildir.

11.9.  Sermaye  Piyasası  Kurulu  tarafından  uygulanması
zoruntu  tutulan  kurumsa!  yönetim  İ lkeleri ile kurumsal
yönetim  uyum  raporlarının  içeriğ ine, yayımlanmasına,
ortakııkların  kurumsa|   yönetİ m İ lkelerİ ne uyumlarının
derecelendirilmesine  ve  bağ ımsız yönetim  kurulu
üyeliklerine  iI iş kin  usul ve esaslara  uyulur.  Zorunlu  ilkelere
uyulmaksızın  yapılan  iş lemler ve alınan  yönetim  kurulu
kararları  geçersiz  olup  esas  sözleş meye  aykırı sayıIır.

Kurumsal  yönetim  ilkelerinin  uyguIanması  bakımından
önemli  nitelikte  sayılan  iş lemlerde ve ş irketin her  türlü  iliş kili
taraf  iş lemlerinde  ve üçüncü kiş iler  lehine  teminat,  rehin ve
ipotek verilmesine  iliş kin iş lemlerinde Sermaye  Piyasası
Kurulu'nun  kurumsal  yönetime  iliş kin düzenlemelerine
uyulur.

s$§

iıaırıı.an.| ,  , ',: '  ,

MADDE  12} '.ş iı:teter.ait'tüm ilanlar, Türk Tİ caret Kanununda,
Sermaye  Piyasası  Kanununda  ve  ilgiI i sair  mevzuatta  yer  alan
hükümlere  uyularak  ve Türk Ticaret  Kanunu  ile Sermaye
Piyasası  mevzuatında  düzenlenmiş   bulunan asgari süreler
dikkate  alınarak,  en  fazIa pay  sahibine  ulaş acak ş ekilde
yapılır. Sermaye  Piyasası  Kurulu'nun  ilanlara  iliş kin diğ er
düzenleme!eri  saklıdır.
Sermaye  Piyasası  Kurulu'nun  d üzenlemelerine  göre_yapılacak

özeI  durum açıklamatarı  ile Sermaye  Piyasası  Kurulu'nca

her türlü  açıklamalar,  ilgili  mevzuata  uygun

T BI(§T
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zamanında  yapılır.

HEsAp  oöıurrvıi:
MADDE  13: Ş irketin hesap  dönemi  takvim  yılı olup, Ocak
ayının  1. günü  baş lar ve Aralık  ayının 31. günü  sona  erer.

Ş irketin faaliyet  sonuçlarını  gösterir yıllık  ve ara  dönem
finansal  tablo  ve  raporlar  ile  faaliyet  raporlarının
hazırlanmasında  Sermaye  Piyasası  Mevzuatına  uyulur,

Türk Ticaret  Kanunu'nun  bilanço ve kar zarar  tablosunun
hazırlanması  ve ş irket denetçilerince  incelenmesine  iliş kin
hükümleri  saklıdır.

Genel  kurul  toplantılarında  Yönetim  Kurulu  Faaliyet  Raporu
ve Denetçi  Raporu,  ile  ilgili  döneme  ait  finansal  tablo  ve
raporlar  pay  sahiplerinin  incelemesine  olanak vermek  için
hazır  bulundurulur.

Bütün  pay  sahipleri  ş irket merkezinde  adı geçen belgeleri
inceleyebilecekleri  gibi  bunlardan  birer  nüsha  alabilirler.

Sermaye  Piyasası  Kurulu'nca  düzenlenmesi  öngörülen
finansal  tablo ve  raporlar  ile bağ ımsız  denetlemeye tabi
olunması  durumunda  bağ ımsız denetim  raporu  Sermaye
Piyasası  Kurulu'nca  belirlenen  usul ve esaslar  d6hilinde
Kurula  gönderilir  ve kamuya  duyurulur.

KAR|N  SAPTANMASİ VE
MADDE  14:  Ş irketin hesap dönemi  sonunda  tespit  edilen
gelirlerden,  Ş irketin genel  giderleri  ile muhtelif  amortisman
gibi ş irketçe ödenmesi veya  ayrılması  zorunlu  olan
miktariar  ile ş irket tüzel kiş lllğ i  tarafından ödenmesi
zorunlu  vergiler  düş üldükten sonra  geriye kalan  ve  yıllı11

bilançoda  görülen safi  (net) kar, varsa geçmlş . ;,jı[
zararlarının  düş ülmesinden sonra,  sırasıyla  aş ğ ıda
gösterilen  ş ekilde tevziolunur;  n\. s,

BirinciTertip  Kanuni  Yedek Akçe:  r\  Y,

r  %5 Kanuniyedek  akçe ayrılır.
Birinci  Temettü  i  ..,:.'

2 Kalandan  varsa  yıl  içinde  yapılan  bağ ış  tutarlarinııi'
ilavesi  ile bulunacak  meblağ   üzerinden, Sermalİ e,
Piyasası  Kurulu'nca  saptanan  oran  ve miktarda
birinci  temettü  ayrılır.  iı.,

3 Yukarıdaki  indirimler  yapıldıktan  sonra  Gehel.
Kurul,kar  payının,  Yönetim  Kurulu  üyelerine

ş irketin memurlarına,  çalış anlarına, iş çilerine ve

çeş itli amaçlarla  kurulmuş   olan  vakıflara ve benzer
nitelikteki  kiş i/kurumlara dağ ıtılmasına karar
verme  hakkına  sahiptir.

ikınciTemettü  :

4 Net  kardan L,2,3 bentlerinde  belirtilen  meblağ |ar
düş üldükten sonra kalan kısmı,  Genel  Kurul,
kısmen  veya  tamamen  ikinci  temettü
dağ ıtmqfa veya  olağ anüstü yedek

HESAP  DÖNEMİ , MALİ  TABLOLAR VE Y|LLİ K RAPORLAR
MADDE  13: Ş irketin hesap dönemi  takvim yılı olup,  Ocak
ayının  1. günü  baş lar ve Aralık  ayının 31. günü  sona erer.

Ş irket, TTK, SPK ve  ilgili mevzuat  hükümleri  doğ rultusunda
gerek Sermaye  Piyasası  Kuruluna  yapılacak  bildirimleri,
gerekse  kamuya  açıkIanacak  bilgi ve belgeleri  düzenIer  ve
ilan  eder.

Sermaye  Piyasası  Kurulu'nca  düzenlenmesi  öngörüIen  mali
tablo ve  raporlar  ile bağ ımsız  denetlemeye tabi  oIunması
durumunda  bağ ımsız denetim  raporunun  TTK'nın  ilgili
hükümleri  ve Sermaye Piyasası  mevzuatında  belirlenen  usul
ve esaslar  d6hilinde  Sermaye  Piyasası  Kurulu'na  gönderilir  ve
kamuya  duyurulur.
YürürIükteki  mevzuat  uyarınca,  ilgiI i  BakanIık  dahil  ilgili
merciIere ve Sermaye  Piyasası  Kurulu'na  iletiImesi  zorunlu
olan  rapor  ve belgeler,  yasal süresi  içerisinde  ilgili  mercilere
ileti!ir.

KARİ N SAPTANMASİ VE Mı
MADDE  14:  Ş irketin faaliyet  dönemi  sonunda  tespit  edilen
gelirlerden,  Ş irketin genel  giderleri  ile muhtelif  amortisman
gibi  ş irketçe ödenmesi  veya ayrı|ması  zorunlu olan  miktarlar
ile ş irket tüzel  kiş iliğ i tarafından  ödenmesi  zorunlu  vergiler

,üilsulOtll< ten  sonra geriye  kaian  ve yıllık  bilançoda  görülen  safi
(net)  kar,  varsa  geçmiş  yıl zararlarının  düş ülmesinden sonra,
sırasıyla  aş ağ ıda gösterilen  ş ekilde tevzi  olunur;

Birinci  Tertip  Kanuni  Yedek  Akce:

* * ,!;YoS'i  Kanuni  yedek akçeye  ayrılır.
Birirıti  Kir Pavı  :

.*  
'i"","  ''"

,,' ^ 2,  Kalandan,  varsa  yıt  içinde  yapılan bağ ış  tütarının
,,'..  .  i"".i  ilaveii  ile bulunacak  meblağ  üzerinden,  Ş irket'in

,;,,.  jı  kir"dağ ıtım politika§ı  çerçevesinde  Türk Ticaret
,,i,.:ı.  Kanunu  ve Sermaye  Piyasası  Mevzuatına  uygun

i,  olarak  birinci  kir payı  ayrılır.'::":3 
Yukarıdaki  indirimler yapıldıktan  sonra  Genel  Kurul,
kar  payınIn,  Yönetim  Kurulu üyelerine  ş irketin
memurlarına,  çalış anlarına, iş çilerine ve  çeş itli
amaçlarla  kurulmuş  o|an  vakıflara  ve benzer  nitelikteki
kiş i/kurumlara dağ ıtılmasına karar  verme hakkına
sahiptir.

ıkinci kar  pavı 
:

Net dönem  karından L, 2, 3 bentlerinde  belirtilen

.t^ * ]"*

r düş üldükten sonra kalan  kısmı,  Genel  Kurul,
veya  tamamen  ikinci kar payıolarak  dağ ıtmaya

Türk Ticaret Künunu'nun  521  inci
akçe
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5 Pay sahipleriyle  kara  iş tirak  eden diğ er kimselere
dağ ıtılması kararlaş tırılmış  olan  kısımdan  ödenmiş
sermayenin  %5'i  oranında  kar  payı  düş üldükten
sonra  bulunan  tutarln  onda  biri,  Türk  Ticaret
Kanunu'nun  466.  maddesinin  2.  fıkrası  3. bendi
uyarınca  ikinci  tertip  kanuni  yedek akçe  olarak
ayrılır.

6 Yasa  hükmü  ile ayrılması  gereken  yedek akçeler
ayrılmadıkça  esas  sözleş mede pay sahipleri  için
belirlenen  birinci  temettü  nakden  ve/veya  pay

biçiminde  dağ ıtılmadıkça baş ka yedek  akçe
ayrılmasına,  ertesi  yıla  kar aktarılmasına  ve
temettü dağ ıtımında, yönetim  Kuru|u  üye|eriyle

ş irketin memur,  çalış an, iş çilerine ve çeş itli
amaçlarla  kurulmuş  olan vakıflara  ve benzer
nitelikteki  kiş i/kurumlara kar payı dağ ıtılmasına
karar verilemez.

7 Paylara  iliş kin temettü,  kıstelyevm  esası
uygulanmaksızın,  hesap dönemi  sonu  itibariyle
mevcut  payların  tümüne,  bunların  ihraç  ve  iktisap
tarihleri  dikkate a| ınmaksızın  eş it olarak dağ ıtılır.

8 Temettü  bakımından  pay grupları  arasında  imtiyaz
yoktur.

9 Dağ ıtılmasına  karar verilen karın dağ ıtma ş ekli ve
zamanı,yönetim  kurulunun  bu konudaki  teklifi
üzerine  Sermaye  Piyasası Mevzuatının  ilgili
hükümleri  göz  önünde  bulundurularak  Genel
Kurulca  kararlaş tırılır. Sermaye  Piyasası
Mevzuatında  öngörülen  sürelere  uygun  olmak
kaydıyla genel kurul,  kar dağ ıtımı zamanının
belirlenmesi  konusunda  yönetim  kuru|unu
yetkilendirebilir.

10 Ana Sözleş me hükümlerine  uygun  olarak dağ ıtılan
karlar  geri  ]stenemez.

MADDE  15:  Esas sözleş me  değ iş ikliğ ine,  Sermaye Piyasası

Kurulu  ile  ilgili Bakan| ık'tan  izin alındıktan  sonra,  TTK,

sermaye piyasası  mevzuatı  ve esas  sözleş me hükümlerine
uygun  olarak davet  edilecek genel  kurulda,  TTK, sermaye
piyasası  mevzuatı  ve esas sözleş mede  belirtilen hükümler

çerçevesinde  ka ra  r verilecektir.
Esas  sözleş me  değ iş ikliğ inin  imtiyaz| ı pay  sahiplerinin
haklarını  ihlal  etmesi  durumunda,  Genel  kurul kararının
imtiyazlı  pay sahipleri  kurulunca  onaylanması  gerekir.

Genel  Kanuni Yedel.<   Akce  :

4 Pay  sahipleriyle  kira  iş tirak eden diğ er kimselere
dağ ıtılmasr kararlaş hrılmış  olan  krsımdan,
sermayenin  V" 5'i oranrnda  kAr payı  düş üldükten
sonra  bulunan  tutarın  yüzde  onu, TTK'nın  519
uncu  maddesinin  ikinci  fikrası  uyarınca  genel
kanuni  yedek akçeye  eklenir.

TTK'ya  göre  ayrılmasr  gereken  yedek  akçeler  ile esas
sözleş mede  veya kfir  dağ ıhm politikasında  pay sahipleri
için belirlenen  k6r payı ayrılmadıkça;  baş ka yedek  akçe
ayrılmasına,  ertesi  yıla kar aktarılmasına  ve  temettü
dağ ıtımında, yönetim  Kurulu  üyeleriyle  ş i

çalış an, iş çilerine ve çeş itli am
vakıflara  ve benzer  nitelikteki  k

dağ ıtılmasına karar  verilemez
5 Paylara  iliş kin kar,

hesap  dönemi  sonu  itibariyle
bunların  ihraç  ve  lktlsap  tarihleri aliılııiİ l
eş it olarak dağ ıtılır.

+ç:İ

6 Kar payı  bakımından  pay grupları ara imtiyaz
yoktur.

7 Dağ ıtılmasına karar  verilen karın dağ ıtma ş ekli ve
zamant,  yönetim  kurulunun  bu konudaki  teklifi
üzerine  Sermaye  Piyasası  Mevzuatının  i|gili  hükümleri

Böz önünde  bulundurularak  Genel Kurulca
kararlaş tırılır. Sermaye  Piyasası  Mevzuatında
öngörülen  sürelere  uygun  olmak kaydıyla  genel  kurul,
kar dağ ıtımı zamanının  belirlenmesi  konusunda
yönetim  kurulunu  yetkilendirebilir.

8 Bu esaş .,sÖzleş me hükümlerine  göre  genel  kuruI
tarafından  verilen  k6r dağ ıtım  kararı geri  atınamaz

MADDE 15:  İ ş bri esas sözIeş mede hükme  bağ lanmayan
hususlar  hakkında'Türk  TiĞ İ ret Kanunu,  Sermaye  Piyasası
Kanunu ve  ilgili diğ er mevzuat  hükümleri  uygulanır.
Bu esas sözleş mede  meydana gelecek  bütün  değ iş ikliklerin
yapılması  ve uygulanması,  Gümrük  ve Ticaret  Bakanlığ ı ve
Sermaye  Piyasası  Kanunu  ile  ilgili mevzuat  hükümleri
çerçevesinde  Sermaye  Piyasası  Kurulu'nun  uygun  görüş ü ve
ilgili bakanlığ ın iznine  bağ Iıdır. TTK ve esas  sözleş me
hükümlerine  uygun olarak  davet  edilecek  genel  kuruld?,  TK,
Sermaye  Piyasası  mevzuatı  ve esas  sözleş mede  belirtilen
hükümler  çerçevesinde  karar verilir.
Esas sözleş me değ iş ikliğ inin imtiyazlı pay  sahiplerinin
haklarını  ihlal  etmesi  durumunda,  Genel  Kurul  kararının
imtiyazlı  pay sahipleri  kuruIunca  onaylanması  gerekir.
Bu husustaki  değ iş iklikler  usulüne  uygun  olarak gerekli ön
izin  ve onaylar  alındıktan  ve Genel Kurul  kararından  sonra

tescil  ve  ilan ettirilir.  Değ iş ikI ik kararı üçüncü
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Piyasası  KuruIu  tarafından kabuI  edilecek  diğ er sermaye
piyasası araçlarını  Türk  Ticaret  Kanunu,  Sermaye  Piyasası
Kanunu ve  ilsiI i mevzuat  hükümleri  çerçevesinde  ihraç
edebilir.
Sermaye  piyasası  mevzuatı  hükümlerine  uymak  suretiyle
ihraç  ve  ihraçla  ilgiI i  olarak  azami  miktarların,  türünün,
vadenin,  faizin  ve diğ er ş artların beIir]enmesi  ile bu
hususlarda  Ş irket yönetiminin  yetkilendirilmesi  konusunda
Yönetim  Kurulu  yetkilidir.  Yapı!acak  ihraçlarda  Sermaye
Piyasası Kanunu  ve  ilgili mevzuatta  öngörülen  limit  ve
düzenlemelere  uvulur.

KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE  16:  İ ş bu esas  mukavelede  yazılı olmayan  hususlar
hakkında  Türk Ticaret  Kanunun  ve sermaye  piyasası

mevzuatının  konuya  ait hükümleri  uygulanır.

KANUNİ HUKUMIER
MADDE  17:  İ ş bu esas mukavelede  yazılı  olmayan  hususlar
hakkında  Türk  Ticaret  Kanunun  ve  ggsnayq&J] iyasası
mevzuatının  konuya  ait hükümleri  uygulanıf'ıü't,  1*
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