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KURULUŞ: 

MADDE-1 

 

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre 

bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir. 

 

Adı soyadı İkametgâh Adresi Uyruğu 
T.C. Kimlik 

No 

Ali Yürüdü 
Levazım Mah.Birlik Sk. No:5B/5 Beşiktaş - 

İstanbul 
T.C 14699993000 

Aynur 

ÖZCAN 

Okyanus Cd.Gül 09 03 A-18 BLK/14 Bahçeşehir 

2.Kısım / Başakşehir - İstanbul 
T.C 17459439046 

Sinan ARAÇ 
Okyanus Cd.Gül 09 03 A-18 BLK/14 Bahçeşehir 

2.Kısım /Başakşehir-İstanbul 
T.C 17618433700 

Neslihan 

ÇOLAK 

Okyanus Cd.Gül 09 03 A-18 BLK/14 Bahçeşehir 

2.Kısım /Başakşehir-İstanbul 
T.C 17444439556 

Aslıhan 

KANLIDAĞ 

Esenkent Mah.Talatpaşa Cd.28-28B/20 

Esenyurt/İstanbul 
T.C 17447439492 

ŞİRKETİN ÜNVANI: 

MADDE-2 

 

Şirket’in ticaret unvanı, “İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ”dir. Bu unvan esas 

sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde kısaca “Şirket” olarak ifade edilecektir. 

 

AMAÇ VE KONU MADDE-3 

 

Amaç ve Konu: Madde 3 

 

Şirketin amacı, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye 

Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetleriniteliğinde olmamak 

kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, 

firma değerleri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine 

ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile 

diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya 

kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, 

organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik 

dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı 

şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve 

dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara 

uygun ticari, sinai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.  

 

Şirket’in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular 

şunlardır: 
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1. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun (SPKn) örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak 

koşuluyla  her türlü şirketi bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile 

katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla, kurduğu veya iştirake uygun gördüğü 

şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye 

arttırımlarına iştirak edebilir.  

2. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, kendisinde 

mevcut menkul kıymetleri, hisse senetlerini gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya 

başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, ve diğer ortakların hisse senetlerini, 

menkul kıymetlerini, paylarını rehin alabilir.  

3. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin 

konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti 

düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etüdler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, 

finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu taktirde bunlara yukarıda yazılı 

usüllerde SPKn’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla 

sermaye iştiraklerinde bulunabilir.  

4. Şirket, memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara 

ait etüd ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını 

gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile gerçekleştirebilir.  

5. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, atıl fonları 

değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıdaki bentte 

belirtilen şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan her nevi tahvil, kar 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 menkul kıymeti satın alabilir.  

6. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, özel veya kamu 

hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya oluncak her türlü hisse, hisse senedi, 

tahvil, bono ve bilimum sermaye piyasası aracını Borsa İstanbul’da (BİST)e veya BİST 

dışında satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerinde intifa hakkı tesis edebilir veya 

bunların intifasından yararlanabilir veya başka hukuki tasarruflarda bulunabilir. 

7. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret 

Kanunu (TTK), SPKn ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, 

finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri borçlanma araçları ile Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. 

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve benzeri borçlanma 

araçları ile borçlanma aracı niteliğindeki sair sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi 

hususundaYönetim Kurulu yetkilidir. 
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8. Şirket sermaye piyasasının icabı olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde 

olmamak kaydıyla, sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak 

şirketlerin pay senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt (süskripsiyon) işlemlerine aracılık edebilir. 

Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay senedi için 

asgari kar payı, geri satın alma, başka pay senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. 

Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, pay senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın 

alma garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için karşı garanti 

sağlayabilir velhasıl pay senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak 

işlemleri yapabilir.  

9. Şirket, ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin 

yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları, Medeni Kanun hükümlerine uygun 

olarak iktisap edebilir, bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, ayni ve tasarrufi 

işlemlerde bulunabilir.  

10. Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa veya 

bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ 

edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir.  

11. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri hissesiz veya 

hisseli olarak satın alabilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde gerek Şirket lehine veya 

aleyhine ve gerekse 3. Şahıslar lehine dilediği şartlarda her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket 

kendi borcu veya 3. Şahısların borcu için ipotek veya menkul rehini tesis edebilir ve 3. 

Kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, 

fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Şirket aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit 

edilebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhinde her türlü ayni hak ve 

mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı ve kat 

mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış 

vaadlerini şirket Şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdede, 

Şirket’in leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecrit ve feshedebilir. Satış 

vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde 

tevhid ve ifraz işlemlerini yaptırabilir. Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki 

tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehini, 

işletme rehini, kefaletten istifade edebilir velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, 

bunlarla ilgili olarak tapıdan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. 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 uyulur. 
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12. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminatı 

alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde 

bulunabilir. Şirket, bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen 

taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı taktirde iktisap edebilir, bu malları 

dilerse de satabilir.  

13. Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehin, işletme rehini veya 

diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman 

kurumlarından ödünç alabilir.  

14. Şirket, kendi veya sermaye veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum 

ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı 

veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir.  

15. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı 

anlaşmalar dahilinde denetlenerek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve 

programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin 

çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.  

16. Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve 

işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız 

finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer 

kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi veya hissedarı olduğu 

şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları 

alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman 

yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.  

17. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit 

alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. 

Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta 

ettirebilir. 

18. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, alameti farika, marka ve sinai mülkiyete konu 

olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu 

konularda dış firmalarla anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile 

başkalarına devredebilir.  

19. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro 

hizmetleri yapabilir. Bu makinaların zamanlarını kiraya verebilir. 
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20. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil 

malları, alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, tahsilat, mali ve hukuki 

istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı 

şirketlerin işlerinin devamlılılığı, gelişmesi ve yatırımların hızlanmasını temin için, ihtiyacını 

duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde 

mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamüllerin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü 

yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin 

sinai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu 

şirketlerin genel bayilik veya acentalığını üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına 

veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına 

katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.  

21. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak 

veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etüdden satışa kadar pazarlamanın 

getirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya 

yaptırabilir. 

22. Kara, hava, deniz araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki 

tasarrufta bulunabilir.  

23. Şirket, sigortacılık faaliyetlerinde bulunan şirketlere iştirak edebilir ve bu faaliyetleri 

iştirak edeceği şirketler üzerinden yürütebilir. 

24. Şirket, TTK’nın ilgili maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Mevzuatının imkan 

verdiği ölçüde şirketin veya katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım 

sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tahsil edebilir, 

bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek 

yatırımlara girişebilir.  

25. Şirket, genel kurulun izni veya icazeti ile bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu 

aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir, sermaye 

piyasası mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir. 

26. Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi müesseselerinden 

alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile yapacakları borçlar için 

kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi karşı 

garantiler alınabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı 

şirketlerden tahsil edebilir. 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 uyulur. 

27. Şirket ve Şirket’e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, 

iştiraklerine borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.  
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28. Şirket; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla yatırım, 

finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.  

29. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen 

işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, 

personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir 

şekilde sağlamak için elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.  

30. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı 

anlaşmalar dahilinde denetleyerek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve 

programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin 

çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir. 

31. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, Sermaye Piyasası 

Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç 

ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan 

bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar 

matrahına eklenmesi şartlarıyla, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve derneklere, 

bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, 

öğretim kurumlarına ve diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak 

bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan 

tutarda bağış yapılamaz. 

32. Şirket yukarıda yazılı işleri, SPKn’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı 

kalmak koşuluyla ve yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında 

da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve yurt içinde işbirliğinde 

bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan 

anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı 

sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. 

33. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. 

 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: 

MADDE-4 

 

Şirket’in merkezi İstanbul İli, Sarıyer ilçesidir. Adresi: Yeniköy Mah. Sarı Asma Sok. No: 5 

Sarıyer-İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi’nin yanı sıra Şirket internet sitesinde ilan ettirilir. Adres değişikliği ayrıca 

Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese 

yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. 
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Şirket, yönetim kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Ticaret 

Bakanlığı ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek ve yatırımcıların 

aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca aranacak 

gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente, 

irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir. 

 

ŞİRKETİN SÜRESİ: 

MADDE-5 

 

Şirket’in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. 

 

ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR MADDE-6 

 

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul 

etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08/05/2013 tarih ve 16/516 sayılı izni ile kayıtlı 

sermaye sistemine geçmiştir.  

 

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (yüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL 

nominal değerde 150.000.000 (yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak 

suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. 

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı 

yapılamaz.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.794.500 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye 

muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal 

değerde 2.150.000 (ikimilyonyüzellibin) adet A grubu, 12.644.500 

(onikimilyonaltıyüzkırkdörtbinbeşyüz) adet B grubu olmak üzere toplam 14.794.500 adet 

paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.  

 

A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7’nci ve 12’nci maddeleri çerçevesinde yönetim 

kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise 

özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.  

 

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A 

Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni 

pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A Grubu pay ihraç edilmez, sadece B Grubu 

hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları 

kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç 

edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında 

B Grubu pay alma hakkı verilir. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
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Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 

zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay 

sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 

sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya 

yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 

açacak şekilde kullanılamaz. 

 

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal 

edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. 

 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

 

YÖNETİM KURULU: 

MADDE-7 

 

Şirket’in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre genel kurul 

tarafından seçilecek en az 5 (Beş) en çok 9 (Dokuz) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu 

tarafından yürütülür 

 

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile 

işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları 

almaya yetkilidir. 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 375’inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile 

diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere; yönetim kurulu Türk 

Ticaret Kanunu’nun 367/1’inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, 

yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 

üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. 

 

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin 

çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu 

üyeleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine göre seçilen 

bağımsız üyeler bulunur. 

 

Yönetim Kurulu’nun beş üyeden oluşması durumunda iki üyesi, altı veya yedi üyeden oluşması 

halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde ise dört üyesi A grubu pay 

sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir. 

 

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak 

üzere, üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri 

mümkündür. 

 

Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, yönetim kurulu 

kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili 

bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde 

belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul 

toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine 

seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. 
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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, Şirket’in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu 

tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi 

adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. 

 

Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde 

bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden 

alınabilirler. 

 

Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek 

üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan 

Vekili seçer. 

 

Yönetim kurulu, Şirket’in işleri gerektirdikçe Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı ile toplanır. 

Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden 

yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. 

 

Yönetim kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile 

toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür. Yönetim Kurulu üye tam sayısının 

çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. 

Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik 

olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. 

 

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil 

aracılığıyla da katılamazlar. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında 

görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir. 

 

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, 

kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye 

tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. 

 

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 ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre 

gerçekleştirilir. 

 

ŞİRKETİN TEMSİLİ MADDE 8: 

 

Şirket’in dışarıya karşı temsili çift imza ile yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil 

yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. 

En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. 

 

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için 

Şirket’i temsile yetkili kişilerin Şirket’in resmi unvanı altına atılmış imzalarını taşıması 

gereklidir. Yönetim Kurulu, Şirket’i temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne 

şekilde kullanacaklarını belirler ve ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 

ilan eder. Söz konusu tescil ve ilan yapılmadıkça temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil 

yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet 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. 
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Temsile yetkili kişiler 3’üncü maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı 

işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket, bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu 

eder. 

 

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ MADDE 9: 

 

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile genel 

kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. 

 

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey 

yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı 

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya 

Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya 

başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu 

sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi 

verilir. 

 

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine 

Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” hükümlerine uyar. 

 

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI: 

MADDE-10 

 

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü 

sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. 

 

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi ve ilgili Sermaye Piyasası 

Mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye 

piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. 

 

DENETİM: 

MADDE-11 

 

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi, Türk Ticaret Kanunu’nun ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uyarınca yapılır.  

 

Denetim, konu ve kapsamı, denetçi seçimi, görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız 

denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun TTK‘nın ilgili hükümleri 

ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanacaktır. 
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GENEL KURUL: 

MADDE-12 

 

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.  

 

a) Davet Şekli 

 

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır, bu toplantılara davette düzenleme 

bulunan hallerde Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri öncelikli olmak üzere Türk 

Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.  

 

Toplantıya çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta 

önce yapılır. 

 

b) Toplantı Vakti 

 

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede 

en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve 

zamanlarda toplanır.  

 

c) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım 

 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanunu’nun 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. 

 

d) Oy Hakları 

 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A Grubu pay sahibinin 

veya vekilinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (Onbeş), her bir B 

Grubu pay sahibinin veya vekilinin ise 1 (Bir) oy hakkı vardır.  

 

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin 

edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi 

oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya 

yetkilidirler. Paylar Şirket’e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi 

bulunduğu taktirde, bunlar Şirket’e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil 

vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri taktirde, Şirket tarafından 

bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.  
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Oy kullanımında ve vekaleten oy kullanılmasına ilişkin iş ve işlemlerde Sermaye Piyasası 

Mevzuatı düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.  

 

e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı 

 

Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında 

belirtilen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve 

toplantılardaki karar nisabında, TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile 

Kurul’un kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur..  

 

f) Toplantı Yeri  

 

Genel Kurul toplantıları Şirket’in merkez adresinde, Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli 

bir yerinde veya Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 

uygun bir yerde toplanır.  

 

(1) Genel kurul toplantıları, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, şirketin merkezinin 

bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. Şirket merkezinin bulunduğu yerde 

toplantının hangi adreste yapılacağı esas sözleşmede özel olarak belirtilmemişse, bunu 

belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara aittir. 

(2) Toplantının, şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir 

yerde veya yurt dışında yapılabilmesi için bunun esas sözleşmede açıkça düzenlenmesi 

gerekir. 

(3) Çağrı ilanında; toplantı yerinin doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilmesi gerekir. 

 

g) Toplantı Başkanı ve Divanı 

 

Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu 

Başkanı yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını 

üstlenir. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Toplantı Başkanı 

tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir. 

Genel kurul toplantılarında en az bir yönetim kurulu üyesi ile varsa murahhas üyelerin genel 

kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. 

 

h) Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması 

 

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin 

hazır bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır.  
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 13 

 

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 

Şirket’in 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. 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 14 

 

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, 

ikramiye ve prim ödenebilir. 

 

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu 

tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların 

bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca 

görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara 

bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirket’in internet sitesinde de yayınlanır. 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse opsiyonları veya Şirket’in 

performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 

ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır. 

 

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE-15 

 

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 

izin alındıktan sonra, Sermeye Piyasası Kanunu’na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak 

davet edilecek genel kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen 

hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak 

tasdik ve Ticaret Sicili’ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Değiştirme kararı üçüncü 

kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez. 

 

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel 

kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. 

 

İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Sicili’ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde 

ilanı şarttır. 
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KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 16 

 

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 17 

 

Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

 

SONA ERME VE TASFİYE 

MADDE 18 

 

Şirket’in sona ermesi ve tasfiyesi hususlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye 

Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. 

 

PAYLARIN DEVRİ MADDE-19 

 

Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu 

esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen A 

grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş yönetim kuruluna 

başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu 

pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip 

çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay vermekten 

ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A grubu payların Borsa dışında bu maddedeki 

hükümlere aykırı olarak devri halinde yönetim kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette 

değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır. Borsada 

işlem gören A grubu nama yazılı payların ise Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde 

devrinde, pay defterine kayıttan imtina edilemez. 

 

B Grubu hamiline yazılı paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

çerçevesinde serbestçe devredilebilir. 

 

İLANLAR: 

MADDE-20 

 

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelere 

uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi gereğince Şirket’in internet sitesinde yapılır. 

 

Sermaye Piyasası Mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan ilân ve bilgi verme 

yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilân ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklere 

uyulur. 
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Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde 

hükümleri uygulanır. 

 

HESAP DÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR: 

MADDE-21 

 

Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31. günü 

sona erer. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile 

faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine uyulur. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız 

denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kamuyu aydınlatma platformu aracılığıyla kamuya 

duyurulur ve Şirket’in internet sitesinde ilan edilir. 

 

KARIN TESPİTİ ve DAĞITIMI: 

MADDE-22 

 

Şirket, kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer 

alan düzenlemelere uyar. 

Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel giderleri ile 

muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket 

tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa 

geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:  

Genel Kanuni Yedek Akçe:  

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin 

yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5’i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.  

Birinci Kar Payı:  

b)  Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 

Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci kar payı 

dağıtılır.  

c)  Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu 

üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına 

sahiptir.  

İkinci Kar Payı:  

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan 

kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret 

Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya 

yetkilidir.  
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Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri 

için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında bağımsız yönetim kurulu 

üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar 

verilemez.  

Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve 

iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki 

mevcut paylara dağıtılır.  

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı 

gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.  

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri 

alınamaz.  

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ortaklarına 

kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili 

mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili 

faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur. 


