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YÖNETİM KURULU
MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.
Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu
pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca oylanır ve
içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.
Ancak Yönetim Kurulu'na bu şekilde seçilecek üyelerin en az ikisinin
aşağıdaki koşulları sağlayan bağımsız üye olması şarttır.
Aşağıdaki kriterlere uyan yönetim kurulu üyesi “bağımsız üye” olarak
nitelendirilir:
a- Şirket veya şirketin iştiraki, bağlı kuruluşu ve grup içi şirketlerden biri ile
kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında son iki
yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı
bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olması,
b- Yönetim kuruluna belirli bir pay grubunu temsilen seçilmemiş olması,
c- Başta şirketin denetimini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere,
yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun
tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmıyor olması ve
son iki yıl içerisinde yönetici olarak görev almamış olması,
d- Son iki yıl içerisinde, şirketin bağımsız denetimini yapan kuruluşlarda
istihdam edilmemiş veya bağımsız denetim sürecinde yer almamış olması,
e- Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi
birisinde çalışmamış ve son iki yıl içerisinde yönetici olarak görev almamış
olması,
f- Eşi veya üçüncü dereceye kadar olan kan ve sıhri hısımları arasında
hiçbirisinin şirkette yönetici, toplam sermayenin %5’inden fazlasını elinde
bulunduran veya her halükarda yönetim kontrolünü elinde bulunduran
pay sahibi veya herhangi bir yönetici pozisyonunda veya şirketin
kontrolünde etkili olmaması,
g- Şirketten yönetim kurulu üyeliği ücreti ve huzur hakkı dışında başka
herhangi bir gelir elde etmiyor olması; yönetim kurulu görevi dolayısıyla

YÖNETİM KURULU
MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket
Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay
sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca oylanır ve
içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine
göre tespit edilir.
Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bununla beraber tüzel kişilerin
temsilcisi hakiki şahıslar yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Şirket pay
sahibi bir tüzel kişinin birden fazla temsilcisi aynı anda yönetim kuruluna
seçilebilir. Hükmi şahısları temsilen, Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki
şahıslar, temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği
takdirde üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden
alınabilir.
Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda
başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere,
Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.

pay sahibi ise %1 seviyesinin altında paya sahip olması, bu payların
imtiyazlı olmaması,
gerekir.
Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bununla beraber tüzel
kişilerin temsilcisi hakiki şahıslar yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler.
Şirket pay sahibi bir tüzel kişinin birden fazla temsilcisi aynı anda yönetim
kuruluna seçilebilir. Hükmi şahısları temsilen, Yönetim Kuruluna seçilecek
hakiki şahıslar, temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri
kesildiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.
Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda
başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak
üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.
YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ
MADDE 9- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ
MADDE 9- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen kanuni şartları
haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulu onayına
sunar. Böylece, seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Görev süresi sona eren üyelerin Yönetim Kuruluna yeniden seçilmesi
mümkündür. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle
boşalması halinde yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine
ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu
tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak
koşulu ile yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 10- Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak
en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy
hakkı vardır.
Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim Kurulu Başkanı tarafından
tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 10- Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu’nun toplantı
gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.
Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan,

Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re’sen çağrı yetkisine
haiz olurlar.

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

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan
Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyelerde re’sen çağrı yetkisini haiz
olurlar.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile,
başka bir yerde de toplanabilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve
kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması
halinde teklif reddedilmiş sayılır.
Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren,
kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.
Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy
kullanamazlar.
Kurumsal yönetim ilkelerinin 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 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.
OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR
MADDE 14- Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul tüm
pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak
toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun
11.maddesinin sekizinci fıkrasında düzenlenmiş olan azınlık hakları dikkate
alınır.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR
MADDE 14- Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul pay
sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak
toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun
11.maddesinin sekizinci fıkrasında düzenlenmiş olan azınlık hakları dikkate
alınır.

Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak kaydı
ile, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Üye
sayısının tek sayı olması durumunda toplantı nisabının belirlenmesinde
üye sayısının yarıdan bir fazlası olan buçuklu sayı bir üst tam sayıya iblağ
edilir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik
olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.
Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren,
kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç
ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin bitiminden itibaren senede en
az bir defa Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerinde
belirtilen tarihte toplanır.
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve

ve Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.
İLAN
MADDE 18- Şirket’in ilanları Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinin 4.
fıkrası hükmü saklı kalmak üzere Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan iki
gazete ile ilan günü hariç en az onbeş gün önce yayınlanır. Genel Kurulun
toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi
hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta
evvel yapılmalıdır.

Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.

Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun
397. ve 438. maddeleri uygulanır.
Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan
ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 25- Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine bağlıdır.
Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan
sonra, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana
sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan
değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden

İLAN
MADDE 18- Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket
merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra,
mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik
haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı
tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret
Kanunu’nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.
Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan
ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMMADDE 25Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve
alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

başlayarak geçerli olur.
Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A
Grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A
Grubu pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları
hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz
edilemez.
FESİH VE TASFİYE
MADDE 26- Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret 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 pay sahiplerinin
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 ve
Sermaye Piyasası mevzuatının bu konudaki hükümlerine tabidir.
TASFİYE SONUCU
MADDE 27- Şirket borçları ödendikten sonra geriye kalan tutar Şirketin
tüm pay sahiplerine ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır.
TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 26- Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine bağlıdır. Sermaye
Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra,
Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme
değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler
Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli
olur.
Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu
pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu pay
sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir
toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.

FESİH VE TASFİYE
MADDE 27- Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret 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 pay sahiplerinin
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.

KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 28- Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret
Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat
hükümleri uygulanır.
Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek
yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz

Fesih ve tasfiye işlemlerinde izlenecek usuller ana sözleşme ve TTK ve
Sermaye Piyasası mevzuatının bu konudaki hükümlerine tabidir.
TASFİYE SONUCU
MADDE 28- Şirket borçları ödendikten sonra geriye kalan tutar Şirketin tüm
pay sahiplerine ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır. TTK ve
Sermaye Piyasası mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 29- Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret
Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri
uygulanır.

