ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ
MADDE 1) KURULUŞ
Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin
ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.
1- Hasan Tuntaş, Söke’de Çeltikçi mahallesi Yelteğe Sokak Numara 20’de T.C.
tebaasındandır.
2- Süleyman Şahin, Aydın’da İstiklal Caddesi Numara 9 da T.C. tebaasındandır.
3- Etem Özsoy, İzmir Karşıyaka Yalı Caddesi Numara 238/4 de T.C. tebaasındandır.
4- Cenap Egeli, İzmir 1379 Sokak No:6/4 de T.C. tebaasındandır.
5- Nazmi Egeli, İzmir Mithatpaşa Caddesi 718 numarada T.C. tebaasındandır.
6- Ali Rıza Egeli, İzmir 1397 Sokak No:18 de T.C. tebaasındandır.
7- Muzaffer Egeli, İzmir Şair Eşref Bulvarı Numara 73 de T.C. tebaasındandır.
8- İrfan Egeli, İzmir 1383 Sokak Numara 27/A da T.C. tebaasındandır.
9- İbrahim Egeli, İzmir 1390 Sokak Numara 6 da T.C. tebaasındandır.
MADDE 2) ŞİRKETİN ÜNVANI
Şirketin adı : ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ’dir.
MADDE 3) ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU
Madde 3- Şirketin amaç ve konusu;
a-)Gayrimenkul, madencilik, gıda, tekstil her türlü kara , hava ve deniz taşımacılığı ,motorlu her türlü
araç üretim ve ticareti yapan şirketler dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 hükmü
saklı kalmak kaydıyla faaliyet konuları Yönetim kurulunca belirlenecek şirketlere iştirak etmek,
kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları
doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yatırım
danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmaksızın yönetim konularında danışmanlık yapmak,
b-)Gayrimenkul yatırımları alanında;
Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, alınan veya kiralanan
gayrimenkuller üzerine bina inşa etmek veya ettirmek. Binaları her türlü kiraya vermek veya her türlü
işletmek.
c-)Turizm işletmeciliği alanında; turizm faaliyetinde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışında seyahat acenteleri
açmak. Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak, kiraya vermek. Turizm faaliyeti ile ilgili otel,
motel, lokanta, kamp yeri, pansiyon inşa etmek ya da inşa ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya
vermek, işletmek ve bu faaliyetlerle iştigal etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak. Bu faaliyet
konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak.
d)Madencilik sektöründe; maden arama, çıkarma; Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak
ve bu faaliyetlerle iştigal etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak; Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa
satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak.
e)Petrokimya sektöründe; arama, çıkarma; Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak ve bu
faaliyetlerle iştigal etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak; Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın
almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak.
f)Medikal ürünlerin pazarlama, satış ve dağıtımı ile bu ürünleri almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek
ve bu faaliyet konusuyla ilgili her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak
g) Yerli ve yabancı her türlü motorlu, hava,deniz,kara taşıtlarının üretim, onarım, bakım, yedek parça
ve aksesuarlarını imal etmek; satmak; ithalat ve ihracatını yapmak; ticaretini yapmak; kiralamak;
acente bayilik ve mümesilliğini almak,toptan ve perakende ticaretini yapmak; oto galerileri açmak,
işletmek veya işlettirmek; her türlü oto yedek
parçalarını yurtdışındaki ve yurtiçindeki imalatçı
firmaları ile anlaşmalar yaparak bu firmaların mümessilik, distribitörlük ve acenteliklerini yapmak.
h) Her türlü yağlı tohumlardan gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, gıda
ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. Gliserin üretmek, almak,
ithal etmek, ihraç etmek. Her türlü bitkisel ve hayvansal yağları distilasyona tabi tutmak. Sabun imal
etmek, almak, satmak, ihraç etmek. Yukarıda yazılı mamüllerle ilgili hammaddelerini, artıklarını almak,
satmak, ithal etmek, ihraç etmek. Yem ve ambalaj sanayii ile iştigal etmek.

i) Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi
ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı
enerjisi üretmek, üretim fazlasının sözkonusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi
ve/veya kapasiteyi diğer lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari
olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin
faaliyette bulunmak.
j) Hayvani ve nebati menşeli sıvı, sertleştirilmiş veya emülza nebati ve hayvani her çeşit yağ ihtiva
eden ürünlerin üretimi ve bu üretim dolayısı ile elde edilen yan ürünlerin değerlendirilmesi,
dondurulması, sabun, deterjan, asit yağları, sıvı sertleştirilmiş yağ asitleri, başka maddelerin de ilavesi
ile yağdan yapılan mamüller, küspeden hayvan yemleri ve nebati ve hayvansal protein üretimi,
k) Balık ve deniz ürünlerinin avlanması, üretilmesi, değerlendirilmesi ve bunların ticareti, balık ve deniz
ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili elde edilen yan ürünlerin özellikle balık unu, balık yağı üretimi ve
artıklarının değerlendirilmesi ve bunlarla ilgili tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi,
Yem yan sanayi ile ilgili ürünlerin üretilmesi ve değerlendirilmesi ve yem fabrikalarının kurulması,
deniz ürünlerinin avlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili deniz araçlarının satın alınması, kiralanması
ve ortak olarak işletilmesi, soğuk hava deposu kurulması, her çeşit gıda muhafazası ve gıda
dondurması tesisleri kurulması ve işletilmesi,
Konusu ile ilgili ürünlerin istihsal ve üretimi için icabında bu işlerle uğraşan özel ve tüzel kişileri finanse
etmek, bunlarla teknik ve mali her türlü yardımlaşmada bulunmak,
Hayvani ve nebati menşeli yağ ihtiva eden ürünlerin insani kullanım amacıyla rafinasyonunun
yapılması, üretilen, rafine edilen yağ ve yağ asitlerine başka maddelerin de ilavesi ile yumuşak
kapsüller üretilmesi, şişelenmesi, ambalajlanması ve üretilen mal ve değerlerin yurtiçi ve yırtdışı
piyasalarda satışının yapılması ve işletme faaliyetleri için gerekli her türlü malların yurtiçinden veya
yurtdışından doğrudan veya bilvasıta sağlanması,
Yerli ve yabancı kuruluşlar ile her türlü işbirliğinde bulunmak, yeni ortaklıklar kurmak, fabrika, depo,
acentelik, mümessillik kurmak, nakliyecilik konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, inşaat ve taahhüt
işlerine girişmek.
Yukarıda yazılı olan amaçları gerçekleştirmek için gayrimenkul temellük, tasarruf, icar ve isticar etmek,
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hareket edilmek ve
özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla bunları ahara devir
ve temlik eylemek, keza leyh ile aleyhde rehin, ipotek ve aynı haklar tesis ve terkin etmek.
Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı görülecek, amaç ve konusu ile ilgili
başka işlere girişilmek istenildiğinde, ana sözleşme değişikliği yapmak kaydı ile konu gerçekleştirilir.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye
Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı
tesis etmesi hususlarında Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye
Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirket;
1) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklı
tutulmak üzere;
1.1. Her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir, yönetim ve pay kontrolü ağırlıklı olarak şirkete ait
iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu özelliğe sahip iştiraklerin alacağı
kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir.
1.2. Şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan hisse, tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli
borç ve irat senetleri ile devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar
ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü sermaye
piyasası aracını, menkul kıymeti satın alabilir.
1.3. Kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka
menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir.

2) Şirket, her türlü taşınmaz ve taşınırı ilgili mevzuata uygun olarak iktisap edebilir; bunlar üzerinde
leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, ayni ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Kendi gayrimenkulleri
üzerine bina inşa edebilir. İnşaatı başkalarına yaptırabilir. Gayri menkullerin üzerine her türden ipotek,
rehin, trampa ve kira hakkı gibi aynı hakları tesis eder, tesis edilmiş hakların çözülmesini temin eder,
aracılık yapmamak kaydı ile menkul rehin alabilir ve verebilir.
İşlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait gayri menkul malları ve diğer hakları şirket lehine rehin ve
ipotek tesis edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir, rehin ve ipoteği fek edebilir,
şirkete ait menkul ve gayrı menkuller üzerine üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek koyabilir veya
konmuş rehin ve ipotekleri kaldırabilir. Şirket amacına uygun olarak ayni ve nakdi teminat alır verir.
Tüm bu işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Kat mülkiyeti kanununa göre üçüncü kişi veya firmalara ait arsa üzerine kat ve bağımsız bölümler
karşılığı inşaatlar yapabilir, arsa alabilir, alınmış arsaların üzerine inşaat yapabilir ve yaptırabilir,
alınmış arsaları ve üzerine inşa edilen gayri menkulleri satabilir ve kiraya verebilir, kendi arsası veya
kat karşılığı başkasının arsası yerine her türlü konut ve işyeri inşaatı yapabilir, yaptırabilir ve
pazarlayabilir.
Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makina ve ekipmanları her türlü araç ve
nakil vasıtalarını iş makinalarını temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurtiçinden veya yurtdışından
satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
3) Şirket, taşınır ve taşınmaz rehni, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız
olarak bankalardan ve diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.
4) Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir.
5) Konusu ile ilgili bilumum özel ve resmi ihalelere katılabilir, taahhütlere girebilir, imtiyaz ruhsatı,
patent, ihtira beratı alabilir ve verebilir, teknik bilgi (know-how ) ve lisans anlaşmaları yapabilir. Lüzum
görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makineler ve ekipmanları her türlü araç ve
vasıtaları temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir, yeniden
yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
Şirket maksat ve konusu ile ilgili gümrükleme mal ve hakları sigorta ettirme yurt içi ve uluslararası
nakliyat ve depolama ambalaj işlemi yapabilir.
6) Şirket, SPKn. madde 19-(5) hükmüne aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla bağış yapabilir. Bağışların
üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar
Şirket’in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde belirlenecek olup, Sermaye Piyasasında yer alan
örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeye-cektir. Yıl içinde yapılan bağışlar
hakkında gerekli özel durum açıklamaları yapılacak ve yapılan bağışlar genel kurulda ortakların
bilgisine sunulacaktır.
MADDE 4) ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Şirketin Merkezi İzmir’dedir. Adresi 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ÇiğliİZMİR’dir.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazete’sinde ilan ettirilir
ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden
ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek Şirket için fesih sebebidir.
Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile lüzum ve ihtiyaç görüldüğü takdirde, gereken kanuni izinleri alınmak
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek koşulu ile yurtiçinde veya
yurt dışında şubeler, bürolar ve temsilcilikler açabilir.
MADDE 5) ŞİRKETİN SÜRESİ
Şirket belli bir süreyle sınırlanmamıştır. Ancak; Genel Kurul, kanunda gösterilen toplantı ve karar
nisaplarına uymak kaydıyla, Ana Sözleşme’yi tadil ederek şirketin süresini sınırlandırabilir,
sınırlandırdığı süreyi uzatabilir, kısaltabilir veya tekrar süresiz hale getirebilir.
Ana Sözleşme’nin değiştirilmesi mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası
Kurulu’nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izninin alınması şarttır.
MADDE 6) SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
Kayıtlı Sermaye
Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.01.2012 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000.-TL (yüzellimilyon TürkLirası) olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari
değerde 15.000.000.000.-adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000.-TL’sı olup bu sermaye beheri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerde
olmak üzere; 1.144.099.753 adedi (A) Grubu hamiline yazılı; 4.855.900.247 adedi (B) Grubu hamiline
yazılı olmak üzere toplam 6.000.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Şirket sermayesi muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni
pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak
şekilde kullanılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra
Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir
tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için
yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile
sermaye artırımı yapamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
MADDE 7) KURUCU HİSSE SENETLERİ
İPTAL EDİLMİŞTİR.
MADDE 9) YÖNETİM KURULU
9.1. Yönetim kurulunun teşkili, toplantı ve karar nisapları;
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
işbu eas sözleşme hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 (beş), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının, (A) Grubu hamiline yazılı
hisse sahibi hissedarların belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.
Türk Ticaret Kanunu uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üyenin ilk Genel Kurul’da
(A) Grubu hamiline yazılı hisse sahiplerince tasvip edilmesi şarttır. Genel Kurul’ca seçimin onayı
halinde, yeni üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı
temsili Yönetim Kurulu’na aittir.
Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri mevzuatı
uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üyelerin nitelikleri bağımsız
üyelerin seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3’ünün, 6 üyeden oluşursa 4’ünün , 7 üyeden oluşursa 4’ünün, 8
üyeden oluşursa 5’inin, 9 üyeden oluşursa 5’inin iştirakiyle toplanır.
Karar alınması için yönetim kurulu 5 üyeden oluşursa 3’ünün, 6 üyeden oluşursa 4’ünün , 7 üyeden
oluşursa 4’ünün, 8 üyeden oluşursa 5’inin, 9 üyeden oluşursa 5’inin aynı yönde oy kullanması
yeterlidir.
Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik
yöntemle iştirak edebilir.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret
Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
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 Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş
sayılır.
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.
9.2. Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması durumu;
Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan üyeleri arasından bir başkan veya başkan vekili seçer.
Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.
Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği
açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye
atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.
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 bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
MADDE 10) YÖNETİM KURULU’NUN SÜRESİ
Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri
yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sermaye piyasası
mevzuatındaki sürelerle sınırlıdır
MADDE 11) YÖNETİM KURULU’NUN TOPLANTILARI
Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.
MADDE 12) ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için
bunların, şirket ünvanı altına konulmuş Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişinin imzasını taşıması
gerekir.Yönetim Kurulu temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesi kapsamında
devredebilir. Bu suretle yapılacak devirlerde yetkilerin sınırı ve kapsamı Yönetim Kurulu tarafından
tayin ve keyfiyet Ticaret Siciline tescil ve ilan edilecektir.
MADDE 13) YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ
Kanunda ve Ana Sözleşmede münhasıran Genel Kurul’ca karar alınması zorunlu olan tasarruf ve
muameleler dışındaki her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu kapsamda olmak üzere;
a) Şirketin idaresi ile hissedarlara ve üçüncü şahıslara karşı veya mahkemeler ve resmi merciler
huzurunda temsili Yönetim Kurulu’na aittir.
b) Yönetim Kurulu şirketin idare ve temsili işlerinin tamamı veya bir kısmını üyeleri arasından seçeceği
bir veya birkaç murahhas üyeye ve pay sahipleri arasından veya dışından tayin edeceği bir veya
birkaç müdüre verebilir. Murahhas üye veya üyelerle müdür veya müdürlerin ücret, görev ve yetkileri
Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu bunların azline de yetkilidir.
c) Yönetim Kurulu görev süresini aşmak veya aşmamak üzere müdürler alabilir, azledebilir.
d) Şubeler açmak, kapatmak, acentelikler ve mümessillikler vermek, geri almak Yönetim Kurulunun
yetkisi içindedir.
e) Mahkemelerde ve gerçek ve tüzel kişiler nezdinde şirketi temsil edecek yetkileri belirlemek Yönetim
Kuruluna aittir.
f) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31.maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu
Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar
içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı ve teminatsız tahvil, bono ve
borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine sahiptir.
MADDE 14) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine verilecek aylık ücret ve huzur hakkı Genel Kurulca tespit edilir.

MADDE 15) DENETİM
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta tanımlanan
niteliklere sahip şirket Denetçisini her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet
dönemi bitmeden seçer.
MADDE 16) DENETÇİLERİN GÖREVLERİ
Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatların emredici
düzenlemelerinin doğrultusunda görev yaparlar.
MADDE 17) GENEL KURUL
17. 1.Genel Kurul Toplantıları;
Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap
döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde yılda en az bir defa toplanır. Sermaye Piyasası
Mevzuatı uyarınca,genel kurula davet 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.
Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413 üncü maddesi uyarınca gündemde yazılı hususlar
incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları şirket işlerinin gerektirdiği
hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları
alır.
17.2.Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi;
Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis
etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya
mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması SPK Kurumsal
Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca
önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim
kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.
Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve
bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi
halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet
gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK’ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.
Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında
ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak
genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile
alınır.
17.3.İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek verilmesinin Genel Kurulda görüşülmesi;
Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine
ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin
çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum kamuyu aydınlatma düzenlemeleri
çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul
toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar
alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu fıkrada belirtilen
durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi
çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile
genel kurul kararları geçerli sayılmaz.
17.4.Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım ;
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.
MADDE 18) TOPLANTI YERLERİ
Genel Kurul şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

MADDE 19) TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI
Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık
Temsilcisinin bulunmadığı Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar geçersizdir.
MADDE 20) TOPLANTI NİSABI
Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca Türk Ticaret Kanununun 421.
maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret
kanununun 418. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.
İşbu esas sözleşmenin 17.2. ve 17.3 maddeleri uyarınca yapılacak genel kurul toplantılarında ve
alınacak genel kurul kararlarında toplantı nisabı aranmaz toplantıya katılıp oy hakkı bulunanların adi
çoğunluğu ile karar alınır.
MADDE 21) OY HAKKI VE KULLANILMASI
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin, A
Grubu herbir hisse senedi için 10 (On) oy hakkı, B Grubu herbir hisse senedi için 1 (Bir) oy hakkı
vardır. Oy hakkının kullanılması, hisse sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Sermaye
Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Pay sahibi küçükleri ve mahcurları, veli veya vasileri temsil eder. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile
mülkiyet hakkı başka başka kişilere ait ise, oy hakkı intifa hakkı sahibine aittir. Bir hisse senedine,
birden fazla kişi sahipse, aralarında seçecekleri temsilci tarafından oy hakkı kullanılır.
Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı, o senede zilyed olan kimse tarafından kullanılır
Genel Kurul Toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle verilir ve kullanılır. Ancak, hazır bulunan
hissedarların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların talepleri üzerine gizli oya
başvurmak lazımdır.
Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri
kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.
Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen şekillerde düzenlenir. Vekaleten oy kullanma
ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.
MADDE 22) VEKİL TAYİNİ
İPTAL EDİLMİŞTİR.
MADDE 23) İLAN
Şirkete ait genel kurul toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu’nun 35’inci maddesinin dördüncü fıkrası
saklı kalmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri hükümleri
uyarınca 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,
Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
MADDE 24) REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ
İPTAL EDİLMİŞTİR.
MADDE 25) ANASÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Bu ana sözleşme’de meydana gelebilecek bilimum değişikliklerin tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu’nun
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.
Bu husustaki değişiklikler usulune uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan
tarihinden itibaren geçerli olur.
Ana Sözleşme’nin değiştirilebilmesi için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’ndan izin alınır.

MADDE 26) MALİ TABLO VE RAPORLAR
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız
denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu’nca
belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur, şirketin internet sitesinde yayınlanır.
MADDE 27) SENELİK HESAP DÖNEMİ
Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.
MADDE 28) KÂR’IN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Şirketin kâr ve zararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili
mevzuat uyarınca saptanır.
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonar geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen
dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra tesbit olunan karı aşağıda yazılı
şekilde ve nisbetlerde dağıtılır.
Genel Kanuni Yedek Akçe
a) %5’i Kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Kâr Payı
b) Kalan kârdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek oran ve miktardaki
kısmı, birinci kâr payı olarak dağıtılır.
Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra;
c) birinci kâr payına halel gelmemek kaydıyla net kâr’ın %10’u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine
payları oranında dağıtılır.
d) Birinci kâr payına halel gelmemek kaydıyla net kâr’ın %5’i Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak
dağıtılır.
e) Birinci kâr payına halel gelmemek kaydıyla net kâr’ın %5’e kadar kısmı Yönetim Kurulu’nun tesbit
edeceği şirket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme tarihi hissedarlara birinci kâr payı ödeme
tarihinden geç olamaz.
f) Geriye kalan net kâr’ın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen
olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.
Genel kanuni yedek akçe
g) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5
oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas mukavelede pay sahipleri için
belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına,
kâr payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim
Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer
nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
MADDE 29) KAR’IN DAĞITIM TARİHİ
Şirketin kar dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gözetilerek Yönetim
Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun
olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.
MADDE 30) YEDEK AKÇE
Genel kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin % 20 sini buluncaya kadar ayrılır. Bu miktarda bir
azalma olursa yeniden ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını
aşmadıkça münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği yıllarda işletmeyi idame
ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya bunun sonuçlarını veya zararlarını hafifletmeye elverişli
tedbirlerin alınmasına sarf olunabilir. Bundan ayrı birinci temettüye halel gelmemek şartıyla olağanüstü
yedek akçe ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.

MADDE 31) HİSSE SENETLERİ
İPTAL EDİLMİŞTİR.
MADDE 32) SERMAYE PİYASASI KURULU’NA ve BAKANLIĞA VERİLECEK BELGELER
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim
raporları Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur, şirketin
internet sitesinde yayınlanır.
Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin nüshaları, Genel Kurul
belgeleri ve ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgeler, mevzuatta belirlenen süre içerisinde,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilir.
MADDE 33) KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Bu Esas sözleşmede yazılı olmayan husular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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.
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.
MADDE 34) YASAK OLAN İŞLEMLER
Yasak Olan İşlemler
Şirket kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı
tesis edilmesi hususlarında Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye
Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.
MADDE 35) TASFİYE
Şirket iflastan başka bir sebeble infisah eder veya fesholunursa, tasfiye memurları Genel Kurul
tarafından tayin olunur. Genel Kurul’ca tayini mümkün olmayan hallerde umumi hükümler uygulanır.
Tasfiyenin şekli, tamamlanması ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre tesbit olunur.
MADDE 36) DEĞİŞİKLİKLER
İşbu anasözleşmenin, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 33 ve 34.cü maddeleri değiştirilmiş, 7,22, 24 ve 31. maddeleri iptal edilmiş, 35 ve 36.ncı
maddeler eklenmiştir.

