RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1 - Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Seri VI, No:15 sayılı Tebliği’ne uygun surette hisse senetlerini halka
arzetmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk Ticaret Kanunu’nun anonim
şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.
S.NO
1.
2.

3.

4.

5.

ADI VE SOYADI/ TİCARET ÜNVANI
T. Vakıflar Bankası T.A.O

UYRUĞU ADRESİ
:
T.C.
Atatürk Bulvarı No:207
Kavaklıdere/Ankara
Güneş Sigorta A.Ş.
T.C.
Meclisi Mebusan caddesi
Setüstü No:5
Kabataş/İstanbul
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
T.C.
İnönü
Caddesi
Gümüşsuyu
Vakıf İşhanı no:2
Taksim/İstanbul
Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
T.C.
İstiklal Caddesi No:168
Kat 6
Beyoğlu/ İstanbul
Vakıf Sınai Araştırma Geliştirme
T.C.
Çankırı Caddesi Taşhan
Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri
9/23 Kat 3 Ulus/Ankara
A.Ş.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2 - Şirketin Ticaret Ünvanı “RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ”dir. Bu esas sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE
ŞUBELERİ

Madde 3 - Şirketin merkezi Ankara’dadır. Şirketin adresi “İran Cad. No: 21 Karum İş
Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere, Ankara”dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret
siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası
Kurulu’na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona
erme sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Sermaye Piyasası
Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 4 - Şirket’in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

ŞİRKETİN AMACI VE
FAALİYET KONUSU

Madde 5 - Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına, ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç
ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan,
gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli
yatırımlara yöneltmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

FAALİYET KAPSAMI,
FAALİYET YASAKLARI,
YATIRIM
SINIRLAMALARI

Madde 6 - Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim
sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.
Şirket döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, esas
sözleşmede ve izahnamede hüküm bulunmak ve Kurulca uygun görülmek koşuluyla,
yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını
kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri,
forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmelerine taraf
olabilir.
Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım sınırlamalarında Sermaye Piyasası
Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur.
Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir,
bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar
nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uymak ve Şirket Genel Kurulu’nun
tayin edeceği azami tutarı aşmamak kaydıyla bağışta bulunabilir.
Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal
varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü
kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.
Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca sonradan yapılacak
düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak
düzenlemelere uyulur.
BORÇLANMA SINIRI VE
BORÇLANMA ARACI
İHRACI

Madde 7 - Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini
karşılayabilmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi
kullanabilir, tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye
piyasası araçlarını ihraç edebilir.
Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil,
finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını
ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir.

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 8 - Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 207.750.000 (ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin)
TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 207.750.000
(ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca
verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin)
TL’dir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 41.550.000
(kırkbirmilyonbeşyüzellibin) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden
ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.250.000 adet pay karşılığı
2.250.000,-TL’ndan; B grubu hamiline 39.300.000 adet pay karşılığı 39.300.000,-TL’ndan
oluşmaktadır.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal
edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır. Lider sermayedara ait A grubu
nama yazılı 2.250.000 adet payların miktarı hiç bir şekilde azaltılamaz, ancak sermaye
artırımlarında B grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider sermayedarın ortaklıkta
sermayenin asgari % 25’ini temsil eden paylara sahip olması şartı aranmaz.
A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri
kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın
asgari sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası mevzuatında lider
sermayedar için aranan özellikleri taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
izniyle devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almaksızın
gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye
tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerin
altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama
yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında
B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A Grubu
paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim
Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların
tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı
kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında
olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Nominal değerin altında pay ihracına
ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi
zorunludur.
İMTİYAZLI MENKUL
KIYMETLER

Madde 9 - Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde aday gösterme
imtiyazı veya kar payında imtiyaz tanıyan hisse senedi dışında imtiyaz veren herhangi bir
menkul kıymet çıkarılamaz. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı
olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde
yönetim kuruluna aday gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil imtiyaz yaratılamaz.

YATIRIM SÖZLEŞMESİ
VE GİRİŞİM
ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ

Madde 10 - Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak
ve
yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
olarak hazırlanmış bir yatırım sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım sözleşmesinde
girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere ortaklığın ve girişim şirketinin hak ve
yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur.
Girişim şirketlerinin seçiminde;
a) Teknolojik yönden yeterli düzeyde bulunması,
b) Projenin rantabilitesinin olması,
c) Yapılacak üretimin pazarlama imkanlarının bulunması,
d) Üretimi ile ilgili yeterli teknik bilgi ve teşebbüs gücünün olması,
e) Yapılacak yatırımın ekonomik, mali ve teknik yönden uygulanabilir olması,
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

DANIŞMANLIK ve
PORTFÖY YÖNETİMİ
HİZMETİ ALINMASI

Madde 11 - Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetiyle ilgili konularda
kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak
uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan danışmanlık ve sermaye piyasası mevzuatına göre
yetkilendirilmiş kuruluşlardan portföy yönetim hizmeti alabilir.

YÖNETİM KURULU VE
GÖREV SÜRESİ

Madde 12 - Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz en az 5, en fazla 7 üyeden oluşan
bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, her yıl, olağan genel kurul toplantısından
sonra yapacağı ilk toplantıda, üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı
zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda yönetim kurulunun 3 üyesi, 6 ve 7
üyeden oluşması durumunda 4 üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar
arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul
tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
Yönetim kuruluna 2’den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal
Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar
çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim
üyelerin
halinde,
belirtilen
onayına

kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten
yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması
yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda
şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun
sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız yönetim

kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, bu boşluk, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen
usul ve esaslara uygun olarak doldurulur.
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından gündemde ilgili bir maddenin bulunması
durumunda ya da gündemde ilgili bir madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı
halinde görevden alınabilir.
YÖNETİM KURULU
TOPLANTILARI

Madde 13 - Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan
veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan
veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir.
Başkan veya başkan vekili yine de kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re’sen çağrı
yetkisine sahip olurlar.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden hiçbiri
toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları, bir üyenin yaptığı
karar şeklinde yazılmış öneriye, en az üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakatlerini
yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de alınabilir.
Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir.
Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde
toplanabilir.
Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan
üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya
bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret
gerekçesini yazarak imzalar.

YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNİN VE ÜST
DÜZEY
YÖNETİCLERİNİN MALİ
HAKLARI

Madde 14 - Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından miktarı belirlenecek aylık veya
yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Yönetim Kurulu üyelerine,
bu ücret veya ödenekler haricinde Genel Kurulca kararlaştırılması koşuluyla prim ve/veya
ikramiye ödenebilir.
Üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde
Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen ve Genel Kurul’un bilgisine sunulan ücretlendirme
politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ŞİRKETİ YÖNETİM VE
İLZAM

Madde 15 - Şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur.
Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla
ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.
Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.
Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetkisini kısmen veya
tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan
Genel Müdür ve Müdürlere bırakabileceği gibi Yönetim Kurulu üyesi olan ve/veya
olmayan kişilerden oluşan bir İcra Kuruluna da bırakabilir. Ancak, Türk Ticaret
Kanunu’nun 375. maddesinde sayılan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri
yapılamaz.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Şirket’in temsil ve
ilzamına ilişkin yetkilerini bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine, Genel Müdüre,
Müdürlere, diğer çalışanlara veya üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu
üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve Şirket’i ilzam edecek her türlü sözleşme,
bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına
atılmış ve Şirket’i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

GENEL MÜDÜR VE
MÜDÜRLER

Madde 16 - Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli
sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası

Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.
Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.
YÖNETİCİLERE İLİŞKİN
YASAKLAR

Madde 17 - Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve müdürler, genel kuruldan izin
almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına, bizzat ya da dolaylı olarak,
Şirket’le herhangi bir işlem yapamazlar.
Yönetim kurulu üyeleri, kendilerinin şirket dışı kişisel menfaatleriyle veya alt veya üst soyu
ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının kişisel ve şirket dışı
menfaatleri ile Şirket’in menfaatlerinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamazlar.
Bu hükme aykırı hareket edilmesi halinde Şirket’in uğradığı zararlar Türk Ticaret
Kanunu’nun 393(2) hükmü uyarınca tazmin edilir.
Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.

DENETÇİ ve ŞİRKETİN
DENETİMİNE İLİŞKİN
ESASLAR

Madde 18 - Denetçi, her faaliyet dönemi itibariyle, Şirket Genel Kurulu’nca seçilir.
Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin söz konusu denetçiye denetleme görevi
verdiğini Ticaret Sicili’ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde
ilan eder.
Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ile
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DENETÇİNİN ÜCRETİ

Madde 19 - Denetçinin ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(Madde 20 - Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.)

GENEL KURUL
TOPLANTILARI

Madde 21 - Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Olağan genel kurul, hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir
defa toplanır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun
yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının
belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve
gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapılır, kararlar alınır.
Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas
sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel
kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.
Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal
değerleri toplamının, Şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle
hesaplanır. Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk
Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.
Şirket Genel Kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir
kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.
Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan
sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı
yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek
Genel Kurula katılırlar.
Varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel
kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.
Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu’nun 418.

maddesine tabidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 421. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin üçüncü fıkrası ve 29. maddesinin altıncı fıkrası
hükümleri saklıdır.
Genel kurul toplantıları, “Genel kurul iç yönergesi” hükümlerine göre yönetilir.
Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin
yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:
Şirket’in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara,
Türk Ticaret Kanununun 1527. 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.
TOPLANTI YERİ

Madde 22 - Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun uygun
göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi
dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

TOPLANTIDA GÜMRÜK
VE TİCARET
BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİNİN
BULUNMASI

Madde 23 - Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır.
Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılan Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar
geçersizdir.

TEMSİLCİ TAYİNİ

Madde 24 - Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kendi aralarında veya hariçten tayin edecekleri
vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından
başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.
Vekâletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim
Kurulu belirler. Vekâletnamelerin yazılı olması şarttır. Temsilci, kendisini vekil tayin eden
pay sahibinin düzenlediği vekâletnamede belirtilmiş olması kaydıyla, oyu vekâlet verenin
isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.
Pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarında vekâleten temsil edilmesine ilişkin olarak
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.

OYLARIN KULLANILMA
ŞEKLİ

Madde 25 - Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak
suretiyle kullanırlar. Genel Kurul’da hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri
sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul’un onayı üzerine gizli
oya başvurulur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar ise Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca oylarını
elektronik genel kurul sistemi üzerinden kullanırlar.

İLANLAR

Madde 26 - Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Şirket internet sitesinde
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymak
kaydıyla yapılır.
Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı’nın öngördüğü usullere uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç
olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Şirket’in internet
sitesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile
birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim
ve açıklamalar da ilan edilir.
Türk Ticaret Kanunu’ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan
yükümlülükleri saklıdır.

BİLGİ VERME

Madde 27 - Şirket, Kurul düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Kurula
bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını
Kurula gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 28 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının
sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise, Şirket’in Ticaret Sicili’ne tescil edildiği
tarihten itibaren başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI

Madde 29 - Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.
Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri
uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan
karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve
yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden
sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ödenmiş
sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Birinci Temettü
b) Kalandan, Şirket’in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak birinci temettü ayrılır.
İkinci Temettü
c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı
genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar
olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya
olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
d) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrası c. bendi gereğince; ikinci tertip
kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri
için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere
kardan pay dağıtılamaz.
f) Şirket’in hesap yılı içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

g) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara
kar payı avansı dağıtılabilir.
KAR DAĞITIMI ZAMANI

Madde 30 - Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası
Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine
genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan
karlar geri alınmaz.

ŞİRKETİN FESİH VE
TASFİYESİ

Madde 31 - Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı
hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği taktide
genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.

KENDİLİĞİNDEN SONA
ERME

Madde 32 - Şirket’in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunması Sermaye
Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
göre yürütülür.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 33 - Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve
tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.

SIR SAKLAMA
YÜKÜMÜ

Madde 34 - Şirket’in yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve personeli, yasal
düzenlemeler ve yasal olarak bilgi edinme yetkisine sahip mercilerce talep edilmesi halleri
hariç olmak üzere şirketin yatırım yaptığı veya yatırım yapmayı planladığı şirket veya
projeler konusunda elde ettikleri gizli bilgileri açıklayamazlar ve kullanamazlar.

EKLENEN MADDE
KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM

Madde 35 - Sermaye 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.
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket’in her
türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine
ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.

EKLENEN MADDE
ANA SÖZLEŞME
DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 36 - 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. Değişiklikler
usulüne uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden
başlayarak geçerli olur.
GEÇİCİ MADDE 1:
Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay
sayısı azalmış olup 1.000,-TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay
verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan
hakları saklıdır.
İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

