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S.No Kurucunun  Adı  ve 
Soyadı 

Đkametgah Adresi Uyruğu 

1 Osman Turgut FIRAT Angora Evleri Özleyen Sk. 
N   :42 Çayyolu ANKARA 

T.C. 

2 Metin Ziya TANSU Güzeltepe  Mah.  Güzelkent  Sk. 
No:C/26 Çankaya / ANKARA 

T.C. 

3 Gürkan GENÇLER Güzeltepe  Mah.  Özvatan  sok. 
No:17/2 Çankaya / ANKARA 

T.C. 

4 Ahmet Can TEOMAN Gölbaşı Đncek  Mah. Đncek  Bul. 
Yıldırım  Akbulut  Cad.  N   :15 
Ankara 

T.C. 

5 Cem ATALAY Hoşdere Cad. No:36/18 
Yukarı Ayrancı/Ankara 

T.C. 

 

FLAP KONGRE VE TURĐZM HĐZMETLERĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 
 

 

Kuruluş ve Kurucular: 
Madde 1- 
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri ve Turizm Anonim Şirketi aşağıda adları ve soyadları, ikametgahları 
ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Flap Turizm Anonim Şirketi’nin kongre ve seyahat acentalığı 
faaliyetlerinin, 4 Mayıs 2006 tarih ve 2003/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 38.maddesinin 1.fıkrasının 2. bendi ve 39. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
16 Eylül 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme 
Đşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve 
Ankara  6.  Asliye  Ticaret  Mahkemesi’nin  2006/316  D.Đş  sayılı  dosyasınca  08.06.2006  tarihinde 
bilirkişi heyetince onaylanan Bölünme Planı’na uygun olarak bölünmesi suretiyle kurulmuştur. 

 
Şirketin Ünvanı: 
Madde 2- 
Şirketin ünvanı Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi’dir. 

 
Amaç Ve Konu: 
Madde 3- 

 
a)   Yurtiçi ve yurtdışında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, toplantı, seminer, sempozyum, 

eğitim ve tesis açılışı gibi etkinliklerin organizasyonunu yapmak; bu işlerle ilgili sponsor 
bulmak veya sponsor olmak. Bu işlerle ilgili her türlü araç, gereç malzeme, teknik ekipman 
gibi malzemeleri satın almak,satmak, ithal ve ihraç etmek. 

 
b)   Araç kiralama (rent a car) ve filo kiralama hizmetleri yapmak. Đkinci  el araç alım satımı 

yapmak. 
 

Otomotiv aksam ve parçaları, motorlu ve motorsuz her türlü, hava, kara, deniz, tren yolu 
araçları, otomobil, otobüs, kamyon, tır, kamyonet, tanker, minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım 
makinaları,  akümülatörler  ve  bunlara  ait  makine  ve  yedek  parçalarının  her  türlü  oto 
lastiklerinin alım satımı, ithalatını, ihracatını, kiralalamasını ve pazarlamasını yapmak 

 
c)   Türkiye’nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir 

şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması 
konularında hizmet vermek, seyahat acentacılığı faaliyeti yürütmek. 



2 
 

Yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteleri kurmak yada kurulmuş turizm acentelikleriyle 
devamlı yada geçici ortaklıklar tesis etmek yada bu kabil acentelikleri işletmek, devralmak. 

 
Kara, deniz ve hava yoluyla charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu turist gruplarına 
yurt içinde ve dışında geziler tertip etmek yada bu kabil gezilere aracılık etmek, bunlar için 
gerekli uçak, otobüs gemi ve benzeri taşıt araçlarını yurt içinde yada  dışında satın almak, imal 
ettirmek, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, icabında satmak, bu tip gezilerin tüm bilet 
satışlarını yapmak. 

 
Turistik yerlerle turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıslar yada devlete ait arazi ve 
arsaları satınalmak, kiralamak, kiraya vermek, kamp, plaj, termal, sportif tesisler, konuk evi, 
eğlence yerleri,  lokanta, gazino, restorant, pastane, her yıldız ve sınıfta otel, apartotel, butik 
otel ve tatil köyü gibi tesisler kurmak, inşa ettirmek, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, 
satmak, ilgili mercilerden izin amak suretiyle talih oyunları merkezleri kurmak, işletmek, 
kiraya vermek, almak yada satmak. 

 
Turistik yerlere yada turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıslarca kurulmuş turistik 
tesisleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek yada satmak. 

 
Turistik yerlerde turistik eşya satımına elverişli mağazalar kurmak, bu maksatla kurulmuş 
mağaza ve işyerlerini satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak. 

 
Deri, cam, mermer, tahta, yün, iplik, pirinç, bakır ve diğer metal taşlardan imal edilen turistik 
eşyalarla her nev’i kilim ve halıları yurt içinde ve yurtdışında satmak, satın almak, ettirmek, 
teşhir etmek, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak. 

 
Đlgili mercilerden izin almak suretiyle yabancı av kulüp ve ekiplerinin Türkiye’de 
avlanmalarına aracılık etmek. 

 
Her nev’i deniz tekneleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, 
kiralamak,  kiraya  vermek,  satmak,  bu  teknelerle  turlar  tertip  etmek,  iç  ve  dış  turizm 
hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak. 

 
d)   Her türlü kavak ağacı üretimini ve ticaretini yapmak. 

 
e)   Şirket konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında her türlü fuarlara katılmak. 

 
Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır; 

 
1. Şirket, sınaî, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, 
telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtımı, 
doğalgaz  dağıtımı,  enerji  ve  doğalgaz  toptan  satışı  veya  turizm  sektörü  konuları  ile  tarım  ve 
hayvancılık sektörü konularında iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, tüketici 
finansman şirketi, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer 
alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile 
katılabilir, idarelerini  üstlenebilir. Bu  maksatla  kurduğu  veya  iştirake  uygun  gördüğü  yerli  veya 
yabancı şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Sermaye Piyasası Kanunu 21.Madde   hükmü 
saklıdır. 

 
2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla 
Şirket, Borsa içi veya Borsa dışında Şirketlere ortak olabilir, hisselerini alabilir, satabilir, devredebilir, 
bunları başka hisselerle değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisselerini rehin alabilir. Türk 
Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin 
alabilir. 

 
3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına 
uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme 
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yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek 
mali imkânı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı 
usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. 

 
4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. 
Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler 
vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir. 

 
5. Şirket, kendi veya sermaye 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, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı 
kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız 
finansman yardımlarında bulunabilir. 

 
6. Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları 
krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti 
verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği 
kefalet ve garantiler için piyasaya 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. 

 
7. Şirket ve Şirket’e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, 
tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.Yapılacak işlemlerle ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı 
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

 
8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde 
sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü 
tasarrufta bulunabilir. 

 
9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve 
iştiraki hisse senedi ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvili, 
aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. 

 
10. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere konusu ile 
ilgili komisyonculuk ve aracılık yapabilir, Yurtiçi ve yurtdışı banka veya kredi kurumlarından kısa, 
orta ve uzun vadeli ayni, nakdi, gayri nakdi iç ve dış krediler temin edip kullanabilir, 

 
11. Sermaye Piyasası Kanunu’nun  21. Maddesine  aykırı olmamak şartıyla, Đştigal konusu ile ilgili 
olarak yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili 
kurulmuş  şirketlere  iştirak  edebilir  veya  yeni  şirketler  kurabilir,  kurulmuş  veya  kurulacak  yerli, 
yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetleri, intifa senetlerini, 
ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde aracılık yapmamak şartı ile satabilir, 

 
12. Aracılık yapmamak kaydıyla Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınaî mülkiyete 
konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda 
dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, 
gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, 
ihtira hak ve teklif haklarının alametifarika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, Her türlü know-how 
anlaşmaları yapabilir. 

 
13. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların 
alımı, ithali, nakli, gümrüklemesi, depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir 
veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, 
gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi 
temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, 
mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi 
satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve 
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yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. 
 
Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurt dışı ihalelere 
katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere 
devredebilir. 

 
14. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya 
mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye 
depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir. 

 
15. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü 
hukuki tasarrufta bulunabilir. 

 
16. Şirket, işletmenin  amaç ve konusu dahilinde olmak üzere faaliyetlerini gerçekleştirmek ve/veya 
kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi 
ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa 
ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, 
pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli 
hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, 
sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu 
konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, 
sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve 
metropolitan  planlaması, imar  planları  yapabilir  veya  yaptırabilir,  alışveriş  alanlarının iç 
yerleşimlerinin hazırlanması, alış veriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve 
buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, 
kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve 
kiralama politikalarını ifa edebilir. 

 
17. Şirket, Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine 
dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek 
veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri 
kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde 
şirket  leh  ve  aleyhinde  her  türlü  hak  ve  mükellefiyetler  tesis  edebilir  ve  kaldırabilir.  Şirket, 
gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış 
vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi 
sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve 
feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. 
Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir. 

 
18.  Şirket’in  amaç  ve  konusu  ile  ilgili  olarak  her  türlü  hukuki  tasarrufundan  doğan  hak  ve 
alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade 
edebilir,  ayni  ve  şahsi  her  nevi  teminat  alabilir,  bunlarla  ilgili  olarak  tapuda  terkin  ve  tescil 
işlemlerinde bulunabilir. 

 
19. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt 
dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, 
bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. 
Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için 
teşebbüslerde bulunabilir. 

 
20. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı 
ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen limit içinde, mevzuat hükümlere gereğince tahvil ve diğer 
her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir. 

 
21. Konusu ile ilgili şirketlerin çıkardığı ve mevzuatın “kıymetli evrak“ olarak nitelendirdiği menkul 
değerleri aracılık ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile satın 
alabilir, gerektiğinde satabilir, 
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22. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası 
Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum 
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması 
şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli 
idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine 
yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara 
üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir, 

 
Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere 
girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına 
sunulacak ve yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. 

 
Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye 
Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli 
izinler alınacaktır. 

 
Şirket Merkez Ve Şubeleri : 
Merkez : 
Madde 4- 
Şirketin merkezi Ankara’dır. Adresi 441. Cad. No:1 06610 Birlik-Çankaya / ANKARA’dır. 

 
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan 
ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na da bildirilir. Tescil ve 
ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. 

 
Tescil  ve  ilan  edilmiş  adresinden  ayrılmış  olmasına  rağmen  yeni  adresine  süresi  içinde  tescil 
ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 

 
Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vererek Yönetim Kurulu 
Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında 
şube ve temsilcilik açabilir. 

 
Şirketin Süresi : 
Madde 5- 
Şirket süresiz olarak kurulmuştur. 

 
Sermaye Ve Payların Nev’i : 
Madde 6- 
Şirket  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.04.2012 tarih ve 4845 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000   (Đkiyüzmilyon)  TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari 
değerde 200.000.000 (Đkiyüzmilyon) paya bölünmüştür. 

 
Sermaye  Piyasası  Kurulunca  verilen  kayıtlı  sermaye  tavan  izni,  2017–2021  yılları  (5  yıl)  için 
geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan 
ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 
yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim 
kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

 
Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.250.000 (otuzbirmilyonikiyüzellibin) TL ’dir.  Bu sermaye herbiri 1 
(Bir) TL değerinde;   50.000 adet A Grubu, 31.200.000 adet B grubu olmak üzere toplam 31.250.000 
adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 

 
Yönetim Kurulu, 2017  – 2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, 
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gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar,   pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 
artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının 
kısıtlanması ve  pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya 
yetkilidir. 

 
Şirket sermayesi (A) ve (B) grubu paylara bölünmüştür. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar 
hamiline yazılıdır. 

 
Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
artırılıp eksiltilebilir. Şirket hisseleri nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir. 

 
Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların 
karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı 
takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır. 

 
(A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, 
Yönetim  Kurulu  tarafından  mevcut  (A)  Grubu  pay  sahiplerine  payları  oranında  teklif  edilir.Bu 
durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar A Grubu dışındaki pay sahiplerine 
veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. 

 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

 
Payların Devri 
Madde 7- 
Hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik 
olunur. 

 
Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden 
pay devrini onaylamayabilir. 

 
Nama yazılı (A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında 
önalım  hakkı  mevcuttur.  Paylarını  satmak  isteyen  (A)  grubu  paydaşlar,  satmak  istedikleri  pay 
miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaşlara bildirmek zorundadır. Diğer 
paydaşlar teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde 
bildirime  herhangi  bir  cevap  vermezlerse,  paylarını  satmak  isteyen  paydaş  3.  şahıslara  diğer 
paydaşlara teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Payların 3. şahısa bu 
şekilde satılması durumunda Yönetim Kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine işlemek 
zorundadır. 

 

 
 
Yönetim Kurulu ve Süresi : 
Madde 8- 
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 
hissedarlar tarafından seçilecek en az 6 en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülür.  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, 
yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. 

 
Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her 
durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. 

 
Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Đcrada görevli olmayan yönetim 
kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan 
ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu 
üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Đcrada görevli olmayan yönetim kurulu 
üyeleri içerisinde, görevlerinin hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız 
üyeler bulunur. 
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Yönetim kurulu üyelerinin yarısı (6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3, 7 üyeden oluşan yönetim 
kurulunda 3, 8 üyeden oluşan yönetim kurulunda 4, 9 üyeden oluşan yönetim kurulunda 4 , 10 üyeden 
oluşan yönetim kurulunda 5, 11 üyeden oluşan yönetim kurulunda 5 üye  aday gösterilecek kişi sayısı 
belirlenir.) A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir 

 
Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu 
Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir 
durumun  ortaya  çıkması,  istifa  veya  görevin  yerine  getirilemeyeceği  durumun  meydana  gelmesi 
halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ”Kurumsal Yönetim Đlkelerinin Belirlenmesine Ve 
Uygulanmasına Đlişkin düzenlemelerine uyulur. 

 
Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi 
halinde Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine,Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 
atama yapılır ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur. 

 
Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. 

 
Tüzel kişiler  yönetim kuruluna üye  seçilebilirler.Bu takdirde  yönetim kurulu  üyesi  tüzel kişi  ile 
birlikte tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı-bir gerçek kişi de tescil 
ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulında önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından 
verilmiş sayılır.Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir.Bu gerçek kişi tüzel kişi istediği an, tüzel 
kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir.Bu halde azil işlemine gerek yoktur.Yönetim Kurulu 
üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez. 

 

 
Yönetim Kurulu Komiteleri: 
Madde 9- 
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için ;   
Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi,Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken 
Saptanması ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı Aday 
Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu 
komitelerin  görevlerini de yerine getirir. 

 
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından 
belirlenir ve kamuya açıklanır. 

 
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim 
kurulu üyeleri arasından seçilir. 

 
Đcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yönetim Kurulu Üyelerine Ve Üst Düzey Yöneticilere SağlananMali 
Haklar: Madde 10- 
 
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından 
tespit edilecek bir ücret ödenir. 
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Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve genel kurul 
toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı 
tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır. 

 
Şirketin Temsil Ve Đlzamı: Madde 11- 
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret 
Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde şirketin tüm işlerini ilgilendiren 
konularda yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak 
sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama 
yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, 
tescil ve ilan edilecek Yönetim Kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin imzasını taşıması 
gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla 
kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir. 

 
Yönetim ve  temsil işleri, Şirket  Yönetim Kurulu  üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu  taksimin mahiyet ve 
şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil salahiyetini ve idari işlerinin hepsini veya bir 
kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet 
müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir.Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz 
olması şarttır. 
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Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 12- 

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Fevkalade 

durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya 
çağırmazsa, üyeler de re’sen çağrı yetkisine haiz olurlar. 

 
Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir 
yerde yapılması da mümkündür. 
 

  Şirketin yönetim kurulu 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. 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Altı üyeden oluşan yönetim kurulu dört üye ile) toplanır ve 

toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. 

Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik 

ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.  Bütün üyelerin toplantıya elektronik ortamda 

katılması ve oyların güvenli elektronik imza ile alınması halinde kararın güvenli elektronik imza ile imzalandığını 

belirten ifadeye karar metninde yer verilir ve alınacak kararın fiziken karar defterinde bulunması sağlanır.  

Yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılım sağlanması halinde elektronik kayıtların TTK’nın 65 inci 

maddesi kapsamında güvenli bir şekilde saklanması için gerekli tedbirler alınır. 

 

 

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Đkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri 

reddedilmiş sayılır.  

Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak 

imzalar. 

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. 

Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında 

rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir. 
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  Denetçi Seçimi : 

Madde 13-  

Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca  
yürütülecektir  Şirket  Yönetim  Kurulu  Sermaye  Piyasası  mevzuatı  ve  ilgili  mevzuatta belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde, şirkete ait defter ve kayıtların, mevzuatta öngörülen diğer belge ve kayıtların her yıl incelenmesi için 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tanınan nitelikte bağımsız.   denetim   firmalarından   birini   Şirkete   Bağımsız  
Denetçi   olarak   seçecektir.   Sermaye   Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim 
esasları ile ilgili hükümleri ve burada hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümleri uygulanır 

 
 

Genel Kurul 

Madde 14- 

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:  

a) Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları 
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Olağan ve 
olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine göre yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan 
en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel 
kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile 
birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.  

b) Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda 
en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.  

c) Oy Verme: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her pay sahibinin 1 (bir) oyu vardır. 
Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.  

d) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri 
vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri 
hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 432/(I) maddesi uyarınca bir 
hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy 
haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.  
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e) Müzakerelerin Yapılması ile Toplantı ve Karar Nisabı:Genel Kurul toplantıları “Genel Kurul Đç Yönergesi 
hükümlerine göre yönetilir. Genel kurul toplantılarında , Türk Ticaret Kanunun 409.maddesinde yazılı hususlar 
müzakere edilerek , gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantısında , gündemde yer alan konuların tarafsız ve 
ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay 
sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı genel kurul 
toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul 
toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap 
verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile Đlişkiler 
Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır. Her pay sahibi pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli 
olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların 
incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi bireysel olarak genel kuruldan talep edebilir. 
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 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 sıfatı ile girmesi durumunda, Türk Ticaret Kanunu md. 395 ve 396 hükümleri saklı 
kalmak üzere, söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilir. Gündemde özellik arz eden konularla 
ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan 
yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul 
toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.  

 
f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım : Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı 

bulunan hak sahipleri bu toplantılara , Türk Ticaret Kanunun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da 
katılabilir. Şirket , Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin 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. 
 
  

g) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir 
yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında 
eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde 
gerçekleştirilir.  
 

h) Bakanlık Temsilcisi : Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması konusunda Bakanlık tarafından belirlenen mevzuat hükümleri 
kapsamında işlem yapılır. Hazır bulunanlar listesi , gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasının 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilmesi gerekir. 
 

i) Đmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu: Mevzuat gereği imtiyazlı pay sahiplerinin imtiyazını etkileyecek konularda 
meydana gelen değişiklikler nedeniyle Đmtiyazlı Pay sahipleri Özel Kurulu yapılması gereken hallerde TTK’nun 
454. Maddesi hükümleri uygulanır. 
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Şirketle Đşlem Yapma Ve Rekabet  Etme: 
Madde 15- 

 
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 nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi 
için genel kurul tarafından önceden onay verilmesi zorunlu olup, söz konusu işlemler hakkında genel 
kurulda bilgi verilir. 

 
Önemli Nitelikte Đşlemler: 
Madde 16- 
 

 Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. Maddesi kapsamında sayılan önemli nitelikte işlemlerin 

uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Đlkeleri ve ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine uyulur. Aksi Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilmediği sürece, 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 Şirketin ilişkili taraflarından biri olması durumunda, genel kurul toplantılarında, ilişkili 

taraflar oy kullanamaz.  

Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın önemli nitelikteki işlemlere ilişkin düzenlemelerinde yer 

alan toplantı ve karar nisaplarına uyulur. 
 
Teminat,  Rehin Ve Đpotek Verilmesi: 
Madde 17- 

 
Şirketin  her  türlü  ilişkili  taraf  işlemlerinde  ve  üçüncü  kişiler  lehine  teminat,  rehin  ve  ipotek 
verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun 
onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum 
işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde 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 maddede 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. 

 
Đlan : 
Madde 18- 
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzaut hükümlerine 
uygun olarak belirlenen süreler içinde yapılır. 

 
Hesap Dönemi : 
Madde 19- 
Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat 
birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu 
günü sona erer. 
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Karın Tespiti Ve Dağıtımı: 
Madde 20- 
 
Şirketin  faaliye  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 sonra  geriye kalan ve  yıllık bilançoda görülen 
dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde 
tevzi olunur:. 

 
   Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

  a) Ödenmiş sermayenin 1/5’ini buluncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır. 

  Birinci Temettü: 

  b) Geri kalan kısmından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 

Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.  

  c) Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %20’si Yönetim 

Kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve 

işçilerine tahsis olunabilir. 

Đkinci Temettü:  

 d) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya 

tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabilir veya gelecek yıllara devredilebilir. 

Đkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

 e) Pay sahipleriyle  kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması dağıtılması kararlaştırılmış olan 

kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu 

maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca  genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

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

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

ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, 

kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli 

amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar 

verilemez.  

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 

alınmaksızın eşit olarak dağıtılır 

Senelik karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir. Bu esas 

sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. Maddesi ve ilgili mevzuatta öngörülen koşullara uygun olarak 

kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. 
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Đhtiyat Akçesi 
Madde 21- 
Kaldırıldı. 

 
Yönetim Kurulu’nun Tahvil Ve Diğer Borçlanma Araçlarını Đhraç Yetkisi: 
Madde 22- 

 
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt 
içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma 
senetlerini ihraç edebilir. 

 
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası 
aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir. 

 
Bu takdirde, Türk Ticaret Kanunu’nun 505. maddesi uygulanmaz. 
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Kamuyu  Aydınlatma Ve Şeffaflık: 
Madde 23- 

 
Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun 
aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. 

 
Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz,  anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve 
eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya 
açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır. 
 
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşemeye ve diğer 
Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak 
önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, haklarının 
kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına 
özen gösterir. 

 
Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik 
önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyeti hakkındaki önemli değişikleri içeren 
bilgilerin, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dâhil pay sahiplerinin en rahat şekilde 
ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir. 
 
Genel Kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem 
maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan 
tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur. 

 
Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde 
gerçekleştirilir. Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finanssal durumunu 
gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı 
bilgi vermesine özen gösterilir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim 
raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu’na 
gönderilecek ve kamuya duyurulacaktır. 
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Fesih Ve Tasfiye: 
Madde 24- 

 
Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca fesih ve 
tasfiye olunur.  Şirketin iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması 
durumunda, bu karar A grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, A grubu 
hissedarların ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. 

 
Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve 
atar. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurul’ca karşıt 
bir  karar  alınmadıkça bu  memurlar  birlikte  hareket ederek tasfiye  halindeki Şirket  namına  imza 
etmeye yetkilidir. 

 
Fesih ve tasfiye işlemlerinde izlenecek usuller ana sözleşme ve TTK mevzuatının bu konudaki 
hükümlerine tabidir. 

 
Tasfiye Sonucu: 
Madde 25- 

 
Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra 
kalan  mevcudun  %15’i  (A)  grubu  pay  sahiplerine  ödenir.  Geriye  kalan  tutar  Şirketin  tüm 
hissedarlarına ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır. 

 
Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum: 
Madde 26- 

 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Đlkelerine uyulur. 
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas 
sözleşmeye aykırı sayılır. 

 
Kurumsal Yönetim Đlkelerinin 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. 
 
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 
 

 

Kanuni  Hükümler: 
Madde 27- 
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
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