VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş
Madde 1:
Aşağıda adları, tabiiyetleri ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim
Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki kurallara göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.
Adı
1- Mustafa EBEŞ

Uyruğu
T.C.

2-

Cemal ÖZTÜRK

T.C.

3-

Berna ÇELİKTAŞ

T.C.

45-

İdris Can KOÇ
Zeki AKSOY

T.C.
T.C.

Adresi
Nispetiye Cad. Ferhat Sok. Rüzgarlı Apt. No:4/6
Sarıyer - İstanbul
Leylak Sok. Ulus Vadi Konutları No:3 D:12 Beşiktaş İstanbul
Mesa Maslak Evleri 24. Blok No:24 D:5 Sarıyer İstanbul
Çamlık Cad. Hopa Evleri No:6/1 Ümraniye-İstanbul
Libadiye Cad. Tahralı Sok. Esin Sitesi No:E 1/27
Üsküdar-İstanbul

Şirketin Ünvanı
Madde 2:
Şirketin ünvanı "VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu ana sözleşmede kısaca “Holding” veya
“Şirket” olarak zikredilecektir.
Amaç ve Konu
Madde 3:
Holding’in amacı; kurulmuş, kurulacak yerli veya yabancı şirketlere ortak olmak, bunların daha verimli
ve karlı bir şekilde devamlılıklarını sağlamak için yönetimlerine aktif olarak katılmak, günün şartlarına
uygun rekabet koşulları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, üretim,
pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını
sağlamaktır.
Holding, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için ana sözleşmesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen hükümlere uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen
özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla
aşağıda yazılı işlemleri yapabilir:
a) Holding, Sermaye Piyasası Kanunu 15. maddenin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla her türlü
şirkete ortak olabilir.
b) Holding, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, atıl fonları
değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıdaki bentte belirtilen
şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve 2 irat
senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine
bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın
alabilir.
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c) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla Holding doğrudan veya dolaylı
olarak iştirak ettiği şirketlerin kuruluş, sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde bunların
neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılara ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına tekeffülü, her
tür garanti verilmesi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemleri Sermaye Piyasası Kanunu’nda
belirtilen ve sermaye piyasası faaliyeti olan aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak kaydıyla yapabilir.
d) Holding, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisinde
mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile
değiştirebilir, rehin edebilir.
e) Holding, ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için
gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir;
bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, ayni ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.
f) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla Holding, amaç ve konusu ile ilgili
olarak taşınır ve taşınmaz rehin, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız
olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.
g) Holding, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya
verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Holding, bir hak ve
alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek
durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir.
h) Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin
hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
ı) Holding; iştirak ettiği şirketler nezdinde yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim
konularında danışmanlık yapabilir.
i) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, kendi amaç ve konusunun
aksatılmaması şartıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum
ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı
aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası
Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn örtülü kazanç
aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde
yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka ileride Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek
diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un
onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Holding dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, esas
sözleşmede değişiklik anlamında olan iş bu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izin
alınacaktır.
Merkez Ve Şubeler
Madde 4:
Şirket’in merkezi İstanbul’dadır. Şirket’in adresi Şişli İlçesi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No: 9 İz Plaza Giz Kat:14 Daire:51 – İstanbul’dur.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir
ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na 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.
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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.
Süre
Madde 5:
Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsız bir süre için kurulmuştur.
Sermaye
Madde 6:
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.10.2012 tarih ve 10201 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000. TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL
(Bir Türk Lirası) itibari değerde 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı 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 Kurulu’ndan izin almak
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.000.000 (Yetmiş Milyon) TL’dir. Şirketin
çıkarılmış sermayesinin 20.000.000-TL’si nakden ödenmiş olup, kalan 50.000.000-TL’si ise pay
senedi çıkarma (emisyon) primlerinin sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.
70.000.000 TL miktarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı:
14.000.000 TL’lik sermayeyi temsil eden 14.000.000 adet A Grubu nama yazılı, 56.000.000
TL’lik sermayeyi temsil eden 56.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı, paylardan meydana
gelmiştir.
(A) Grubu nama yazılı paylar işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir.
(B) Grubu hamiline yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımında bedelsiz paylar
artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin
üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama
yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol yol açacak şekilde kullanılamaz.
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Yönetim Kurulu
Madde 7:
Yönetim kurulu üye sayısı 5 üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı
çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve
çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde genel kurul tarafından
belirlenir.
Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet
etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim
kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim
Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nda ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici
olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev
süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı genel kurul tarafından tayin edilir.
Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu mevzuatta
öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili
karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve
komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası mevzuatındaki
düzenlemelere uyulur.
Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu’nun
toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve
olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.
Payların Devri
Madde 8:
A Grubu nama yazılı hisselerin devri Yönetim Kurulu kararının kabulüne bağlıdır. A Grubu nama yazılı
hisselerin devrinde TTK 493 madde hükümleri uygulanır.
B Grubu hamiline yazılı hisseler serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir.
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Denetçi
Madde 9:
Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirketin denetime tabi olacak
şirketler kapsamına girmesi durumunda, Genel Kurul tarafından denetçi seçilir.
Denetçi Türk Ticaret Kanunu’nda ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda öngörülen görevleri yapmakla
yükümlüdür.
Ana Sözleşme Değişikliği
Madde 10:
Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin
alındıktan sonra, TTK ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Ana
sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Şirketin Temsili
Madde 11:
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç
yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü
kişiye devretmeye yetkilidir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların
Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye
devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Genel Kurul
Madde 12:
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.
b- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay
içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği
hallerde ve zamanlarda yapılır.
c- Oy ve Temsil: Olağan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay
sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay
için 1 (bir) oyu vardır.
Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz:
-Esas sözleşme değişikliği
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-İbra ve sorumluluk davası açılması
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil
ettikleri hisselerin sahip olduğu oyları da kullanmaya salahiyetlidirler. Vekaleten oy verme
işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
d- Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ile
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.
Müzakerelerin yapılmasında ve karar nisabında TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu’na uyulur.
e- 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. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya
da pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret
Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin
genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi
bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul
toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin
ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Toplantıda Temsilci Bulunması
Madde 13:
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı
zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.
Finansal Tablo ve Raporlar
Madde 14:
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim
raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya
duyurulur.
İlanlar
Madde 15:
Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır.
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Karın Dağıtımı
Madde 16:
Şirketin hesap 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 safi
(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi
olunur:
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, birinci
temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara
dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü:
d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel
Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak
ayırmaya yetkilidir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında 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. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun
hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.
Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut
payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi
üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Hesap Yılı
Madde 17:
Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Ancak ilk hesap yılı
şirketin kuruluş tarihinde başlayacak ve Aralık ayının son günü sona erecektir.
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Madde 18:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin gerekleri
yerine getirilir.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve akınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas
sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin 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.
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Madde 19:
Şirket mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde,
hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın
ile hangi sıklıkla görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini,
şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içeren
bir bilgilendirme politikası oluşturur.
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Madde 20:
Başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının
kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla şirket bünyesinde “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” kurulur. Pay
Sahipleri İle İlişkiler Birimi’nin oluşumu ve görevleri ile çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Yetkili Mahkeme
Madde 21:
Şirket pay sahipleri arasında ortaya çıkacak ihtilaflarda İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
Kanuni Hükümler
Madde 22:
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri uygulanır.
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