TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ
29 Nisan 2010 itibariyle

MADDE 1 : KURULUŞ
Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim
Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre ve 6224 sayılı Yabancı
Sermayeyi Teşvik Kanunu ve T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğünün 4 Mart 1992 gün ve 92/2789 sayılı Yabancı Sermaye Çerçeve
Kararına uygun olarak ve T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğünün 23 Ağustos 1993 gün ve 1746 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi ve
Yatırım İndirimi Belgesine müsteniden Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve mevzuatına
uygun ve tabi olmak üzere bir Anonim Ortaklık kurulmuştur.
Kurucular:
1.

Posti – ja telelaitos, Fin Uyruklu, Mannerheimintie 11 A SF -00100. Helsinki /
FİNLANDİYA adresinde mukim.

2.

Ericsson Telekomünikasyon Anonim Şirketi, T.C. uyruklu. Büyükdere Caddesi No:49
/ 4-5, Mecidiyeköy – İstanbul adresinde mukim.

3.

Çukurova Holding Anonim Şirketi, T.C. uyruklu. Büyükdere Caddesi Yapı Kredi
Plaza Binaları (C) Blok Kat:12, Levent, İstanbul adresinde mukim.

4.

Kavala Yatırım Anonim Şirketi, T.C. uyruklu. Karaköy Rıhtım Caddesi, Nesli Han
Kat:4 Karaköy – İstanbul adresinde mukim.

5.

Hüseyin Murat Vargı, T.C. uyruklu. Koru Parkı Sokak. Geylan Apt. No:14/2, Suadiye,
İstanbul adresinde mukim.

MADDE 2 : TİCARET ÜNVANI
Şirketin Ticaret
ŞİRKETİ”dir.

ünvanı

“TURKCELL

İLETİŞİM

HİZMETLERİ

ANONİM

MADDE 3 : MAKSAT VE MEVZUU
Şirket başlıca; Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanmış bulunan GSM Pan Avrupa Mobil Telefon
Sistemi ihalesinde öngörülen iş hizmetleri ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon kanununa aykırı
olmamak üzere her türlü telefon ve telekomünikasyon ve benzeri hizmetleri ifa etmek ile
IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri
yürütmek üzere kurulmuştur.

Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna erişebilmek için:
1) Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket
maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta
ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir,
mevzuata aykırı olmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında doğrudan veya dolaylı
olarak pay sahibi olduğu ortaklıklara, ana şirkete ve grup şirketlerine döviz veya Türk
Lirası cinsinden kredi açabilir;
2) Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği
yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya
teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen
devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt
dışında mümessillikler alabilir veya mümessillikler verebilir, Türkiye’de çeşitli amaçlarla
kurulmuş vakıflara katılabilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir, kar
dağıtımı yapabilir ve bağışta bulunabilir. Şu kadar ki, vakıflar ve bu gibi kişi ve/veya
kurumlara bağışta bulunmaları veya kardan pay ayırmaları durumunda, Sermaye Piyasası
Kurulu’nca belirlenen kurallara uyulacak ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.
3) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca
yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetleri ve
ticari senetleri kar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve hisse senedine dönüşebilen
tahvilleri çıkarabilir, edinebilir, ihraç edebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak
gösterebilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir:
4) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how teknik bilgi ve yardım vesair sınai mülkiyet
hakları edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin şözleşmeler
akdedebilir;
5) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira
ile tutabilir, kiraya verebilir ve satabilir: fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, finansal
kiralama yapabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere,
menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, tapu
kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek
devralabilir; şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir; sahip bulunduğu
menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere
kendisi adına veya mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına
dahil ettiği ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı
dahilinde olmak kaydıyla diğer üçüncü kişiler lehine her ne nam ve şekilde olur ise olsun
teminat olarak gösterebilir. Şu kadar ki, Şirket’in 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 ve üçüncü kişiler lehine
yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında
Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

6)

Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş,
muamele ve mukaveleleri yapabilir.

7) Şirket SIM kartlarının marka ve amblemini tescil ettirebilir, bunları sattırabilir, kiraya
verebilir, tekrar satın alabilir, başkalarına sattırabilir, bunların satışı için yurt içinde veya
yurt dışında bayilikler verebilir, ihraç edebilir, başka SIM kartlarını yurt dışından ithal
edebilir, bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı görülecek başka işlere
girişilmek istenildiği takdirde,
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda
karar alındıktan sonra bu işler de yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan
işbu kararın uygulanması için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sanayi, Ticaret Bakanlığı
ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin alınacak ve usulüne uygun olarak Ticaret
Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilecektir.

MADDE 4 – MERKEZ VE ŞUBELER
Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in adresi Turkcell Plaza, Meşrutiyet Caddesi, No:153,
Tepebaşı, Beyoğlu / İstanbul'dur.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilân ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir.
Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş
adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için
bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası
Kurulu’na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mümessillikler
açabilir.

MADDE 5 – SÜRE
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 6 – ŞİRKET SERMAYESİ
Şirketin kayıtlı sermayesi 2.200.000.000 (İki milyarikiyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup, her
biri beheri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası değerinde 2.200.000.000 (İkimilyarikiyüzmilyon) adet
nama yazılı paya bölünmüştür.
Şirketin çıkartılmış sermayesi, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 23 Ağustos 1993 tarih ve 1746 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi
ve Yatırım İndirimi ile 19.12.1994 tarihli ekli şartlarına, 6 Kasım 1997 tarih ve 2741 sayılı
İzin ve Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirimi ile 16.07.1999, 16.12.1999 ve 30 .11.2000 tarihli

ekli şartlarına ve 26 Şubat 2001 Tarih ve 3704 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi ve Yatırım
İndirimine uygun olarak tamamı ödenmiş, 1.474.639.361 (Birmilyardörtyüzyetmişdört
milyonaltıyüzotuzdokuzbinüçyüzaltmışbir) Yeni Türk Lirası olup, 1.474.639.361
(Birmilyardörtyüzyetmişdörtmilyonaltı
yüzotuzdokuzbinüçyüzaltmışbir)
adet
paya
ayrılmıştır.

MADDE 7 – HİSSE DEVRİ
Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Katma Değerli Hizmetler
Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Yönetim Kurulu Şirket’in tabi olduğu Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri Lisans
Yönetmeliği ve/veya diğer mevzuatta öngörülen hissedarlar ile ilgili sınırlamalara uymak
amacıyla hisselerin yabancılara devrini sınırlayabilir.

MADDE 8 – SERMAYE ARTIŞI VE HİSSE SENETLERİ
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli
pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının
kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerin altında
olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz,
çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanın kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun
olarak hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde
bastırabilir.

MADDE 9 – YÖNETİM KURULU
Şirketin denetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket
işlerinin ve bilcümle mallarının idaresi ve Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili ve kanunen
Genel Kurulun bizzat yapmağa mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü yetkiye
sahiptir.
Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek 7 (yedi) üyeden teşekkül eder.
Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin
kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde
o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu bir başka üyeyi ilk
genel kurul toplantısına kadar geçici olarak tayin eder.

MADDE 10 – GÖREV SÜRESİ

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler.
Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim
Kurulunun görev süresi sırasında üyeliklerden herhangi bir boşalma olduğu takdirde Türk
Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve bu Esas Sözleşmenin 11. maddesine göre boşalan
üyeliklerin yerine yeni üye seçimi yapılabilir.

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
1) Yönetim Kurulu Toplantıları:
Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim
Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.
2) Toplantı ve Karar Nisabı:
Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az beş üyenin toplantıda hazır bulunması ile mümkündür.
Yönetim Kurulu toplantılarında olağan kararlar; beş üyenin hazır bulunduğu toplantılarda dört
üyenin müspet oyları ve beşden fazla üyenin hazır bulunduğu hallerde ise beş üyenin müsbet
oyları ile alınır.

MADDE 12 – ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI
Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle
evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için,
bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza
edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket ünvanı altına vazedecekleri
imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü
Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir.

MADDE 13 – GÖREV TAKSİMİ VE MÜDÜR TAYİNİ
Yönetim Kurulu sahip olduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya gerekli gördüğü
veyahut şirket işlerinin icra safhasına taalluk eden kısımlarını Yönetim Kurulu üyesi olan
murahhas azalara veya hisse sahibi olmaları dahi zaruri bulunmayan Genel Müdür ve
Müdürlere veya diğer memurlara bırakabilir ve bunlara imza yetkisi verebilir. Temsil yetkisi,
hisse sahibi olmayan Genel Müdür veya Müdürlere veya diğer memurlara bırakılmış olsa
dahi, Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir tanesinin şirketi temsil yetkisi bulunması
zaruridir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere Üçüncü Şahıslara özel temsil
yetkisi de verebilir. Genel Müdür ve Müdürlerin ve imza vazı yetkisini haiz diğer memurların
vazife süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir. İşbu Ana
Sözleşmenin 11-2 maddesi hükümleri saklıdır.
Bu şekilde tayin olunan murahhas aza ve müdürlerin yetkilerini Yönetim Kurulu her zaman
kaldırabilir.

MADDE 14 – DENETÇİLER VE GÖREVLERİ
Şirket Genel Kurulu gerek hissedarlar arasından gerek hariçten iki Denetçi seçer.
Denetçiler Heyeti en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süreleri sona eren Denetçiler bir daha
seçilebilir.
Denetçiler Heyeti Türk Ticaret Kanununun 353 – 357 maddelerde belirtilmiş olan hususların
yerine getirilmesinden sorumludur.

MADDE 15 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE
DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve denetçilerin ücretleri Genel Kurul
tarafından tesbit edilir ve karara bağlanır.

MADDE 16 – BAĞIMSIZ DENETÇİ
Yönetim Kurulu, denetçilerin yanı sıra şirkete ait defter ve kayıtların her yıl incelenmesi için
Türkiye’de faaliyet halinde bulunan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tanınan uluslararası
nitelikte murakabe firmalarından birini Şirkete Bağımsız Denetçi olarak seçecektir. Sermaye
Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim esasları ile ilgili
hükümleri uygulanır.

MADE 17 – GENEL KURUL
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
1. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara
davette Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri
uygulanır. Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunun 370. maddesi hükmüne uygun olarak
davetsiz toplantı yapması her zaman mümkündür.
2. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay
içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin icabettirdiği
hallerde ve zamanlarda toplanırlar.
3. Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır
bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul
toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin
edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi
oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları dahi kullanmağa
yetkilidirler.
Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

4. Rey Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak sureti ile
kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden pay
sahiplerinin talebi üzerine gizli oy’a başvurmak gerekir. Bu konuda Sermaye Piyasası
Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.
5. Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun
bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulunun
aralarında seçeceği bir üye başkanlık eder. Genel Kurul Katibi hissedarlar arasından
veya hariçten seçilebilir.
6. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk
Ticaret Kanunun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır.
Genel Kurullarda müzakere nisabı, Türk Ticaret Kanununun daha yüksek nisapları
öngördüğü haller saklı kalmak kaydı ile esas sermayenin en az yüzde elli birini temsil
eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması; karar nisabı ile, Türk
Ticaret Kanununun daha yüksek nisapları öngördüğü haller saklı kalmak kaydı ile
toplantıda hazır bulunan hissedarların müspet reylerinin çoğunluğudur.
Ancak, tavan artırımı haricinde kalan Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir
değişikliğin yapılmasına ait kararlar ise Şirket sermayesinin 2/3’ne sahip hissedarların
hazır bulunması ve hazır bulunan hissedarların 2/3 sinin müspet oyları ile alınır.
7. Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu’nun kararı
üzerine Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplanır.

MADDE 18 – TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI
Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.
Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin
imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

MADDE 19 – ŞİRKETE AİT İLANLAR VE YILLIK RAPORLAR
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak
kaydı ile Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazete ile en az on beş gün evvel yapılır.
Mahalinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak
Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi
gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki hafta evvel yapılmalı ve pay
sahiplerine taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirilmelidir. Sermayenin
azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. Ve 438. Maddeleri
hükümleri uygulanır.
Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi
verme yükümlülükleri saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız
denetim raporu Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası
Kurulu’na gönderilir ve kamuya duyrulur.

MADDE 20 – HESAP DÖNEMİ
Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona
erer.

MADDE 21 - KARIN TESBİTİ VE TAKSİMİ
Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi ve
ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler
hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra Sermaye
Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyulmak suretiyle sırası ile aşağıda
gösterilen şekilde dağıtılır.
a) Birinci tertip kanuni yedek akçe olarak %5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü
hissesi ayrılır.
c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı
Genel Kurul kısmen ya da tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya
fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri
ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi
kişi ve/veya kurumlara yine genel kurul tarafından belirlenecek oranda kar payı
verebilir.
d) Mevzuat uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri
ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi
kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
e) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılabilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 bendi hükümleri saklıdır.

MADDE 22 - İHTİYAT AKÇESİ
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467.
maddeleri uygulanır.

MADDE 23 - İNFİSAH VE TASFİYE

Şirket Türk Ticaret Kanununda yazılı fesih sebeplerinden birinin gerçekleşmesi halinde
infisah eder. Şirketin infisahı halinde Şirket tasfiyeye girer. Şirketin tasfiye memurlarının
tayini ve görev ve sorumlulukları ile tasfiyenin ne şekilde cereyan edeceği hususunda Türk
Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Genel kurul gayrimenkuller de dahil olmak üzere
şirketin bütün mallarını ve işlerini ayrı ayrı veya toptan rızaen satmak yetkisini tasfiye memur
veya memurlarına verebilir.

MADDE 24 - KANUNİ HÜKÜMLER
Bu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 25 - TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMETLER
Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
dairesinde ve Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere
satılmak üzere her türlü tahvil ve Yönetim Kurulu’na yetki devri mümkün olan sermaye
piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç edebilir.
Şirket ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile
hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraç edebilir.

GEÇİCİ MADDE:
Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 sayılı Kanun uyarınca, payların
beherinin 1(Bir) Yeni Türk Lirasına yükseltilmesi için, pay sahiplerinin önceden sahip
oldukları her biri beheri 1.000 (Bin) Türk Lirası değerindeki 1.000 (Bin) adet payın
birleştirilerek, bu payları temsilen her biri beheri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası değerinde 1(Bir)
adet pay çıkarılacaktır. 1 YTL’ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu
düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların paylarından doğan hakları
saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1,2,3,4’üncü tertip hisse senetleri
5’inci tertipte birleştirilecektir. Pay değiştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak
ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
Hisse senetlerinin değişim işlemleri, Sermaye Piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin
uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından
başlatılacaktır.

