COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ
Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kayıtlı
sermaye esaslarına göre “Cosmos Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanlı bir yatırım ortaklığı anonim
şirketi kurulmuş, ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 20.12.13 tarih ve 1150
sayılı izni ile Şirketin amacı ve faaliyet konusu değiştirilerek, Şirket menkul kıymet yatırım
ortaklığı statüsünden çıkarılmış ve unvanı “Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi” olarak
değiştirilmiştir.
Adı Soyadı

Uyruğu

İkametgahı

1- Müslüm Demirbilek

T.C.

Acıbadem Hukukçular Sitesi
H Blok D:27 Kadıköy/İstanbul

2- Nalan Erkarakaş

T.C.

Tepegöz sokak Koru Apt.
11/27 Çiftehavuzlar/İstanbul

3- Mustafa Arar

T.C.

Balmumcu Deresi sokak 1.İmar
Yolu No:31/11 Dikilitaş/İstanbul

4- Alp Tekince

T.C.

Ortaklar cad. Görüntü sokak
9/5 Mecidiyeköy/İstanbul

5- Yusuf Murat Zelef

T.C.

Gazeteciler mah. Keskin Kalem
sokak 17/4 Esentepe/İstanbul

ŞİRKETİN ÜNVANI
Madde 2- Şirketin ticaret ünvanı “Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi” dir. Bu esas
sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Madde 3- Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi, Ömer Avni Mah. İnebolu Sk. Set Apt.
No:63 K.2 D.6 Setüstü Kabataş - Beyoğlu İstanbul’dur.
Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde
ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş
olması halinde, Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.
Şirket, şube ve temsilcilikler açabilir. Şirket tarafından şube ve temsilcilik açılması halinde,
bu durum, Kurul’a bildirilir ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur.

ŞİRKETİN SÜRESİ
Madde 4- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Genel kurul kararı ile esas sözleşme
değişikliğine gidilerek bu süre kısaltılabilir.
ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU
Madde 5-Şirketin amacı, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmetleri ve
faaliyeti, yatırım ortaklığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla;
sermaye piyasası araçlarına, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş
veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman,
organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve böylece
bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve
devamlılıklarını teminat altına almak, ticari, sınaî ve finansal konularda yatırım ve
araştırmalar yapmak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara
yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınaî ve mali finansal yatırım
girişimlerinde bulunmaktır.
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
iştigal eden şirketler ilekurulmuş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, idarelerini
üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere
ayni veya nakdi sermaye koyabilir.
2. Ortaklık paylarını alabilir, satabilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin
alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını
iktisap edebilir, rehin alabilir.
3. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kredi alabilir ve sermayelerine veya
yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve
aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir,
kefalet veya garanti verebilir, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği
kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı tahsil edebilir teminatlı veya
teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.
4. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla Şirket, sermaye yapısının icabı
gereği sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin
pay ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden
şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Paylar için asgari kar payı, geri satın alma,
başka paylar ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye
piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla Şirket, banka
kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir, velhasıl pay veya tahvil satışlarını
kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.
5. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı
anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek bu şirketlerin yıllık
bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu
şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak
şeklinde faaliyet gösterebilir.

6. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınaî mülkiyete konu olan hakları satın
alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir .
7. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde
her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
8. Şirket, amaç ve konusunu 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, alışveriş
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.
9. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak
üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı kapsamına girmemesi,
gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılanlar dahil bağışların genel
kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara,
derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Kurul tarafından belirlenen esaslar dahilinde
bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı
aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.
10. 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.
11. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek
kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatına uygun hareket etmek suretiyle, Şirket,
gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine ipotek
tesis edebilir, 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
kaldırabilir, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve
aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir, gayrimenkul üzerinde
kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunarı feshedip kaldırabilir, satış vaadinde
bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir, noterliklerde satış vaadi
sözleşmelerini akdedebilir, şirketin leh ve aleyhinde yapılar satış vaadi sözleşmelerini tebdil,
tecdit ve feshedebilir, satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri
kaldırabilir, gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.
12. 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.

Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin
verdiği ölçülerde gerçekleştirir.
Şirket, bu maddede belirtilmeyen faaliyet, iş ve işlemlerde bulunması halinde bu faaliyet ve
işlemlerle bağlı ve sorumlu olacaktır.
Şirket faaliyetleri sermaye piyasası mevzuatında tanımlandığı şekliyle örtülü kazanç aktarımı
teşkil etmeyecek şekilde sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yürütülecek ve
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat uyarınca gerekli özel durum açıklamaları
yapılacaktır. 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.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler
alınacaktır.
BORÇLANMA ARACI VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI
Madde 6- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde
her türlü borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen diğer sermaye
piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından mer’i mevzuat
hükümlerince yönetim kurulu kararıyla ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu kararı ile ihraç
edilebilir. Genel kurul kararı ile ihracı mümkün olanlarda, ilgili mevzuata uygun olmak
koşuluyla genel kurul ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tespitini kısmen veya tamamen
yönetim kuruluna bırakabilir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.
SERMAYE VE PAYLAR
Madde 7- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 07.04.1995 tarih ve Y.O.8/433 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000.- TL (Otuzmilyon Türk Lirası)’dır. Bu
tavan içerisinde çıkarılmış sermayesi, 6.000.000.- (Altımilyon) TL olup, her biri 1.-TL (Bir
Türk Lirası) itibari değerde 6.000.000 (altımilyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
2020 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirket'in 6.000.000.-TL kıymetindeki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde nakden
ve tamamen ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 600 adet pay karşılığı 600.(Altıyüz) TL’den ve B grubu hamiline 5.999.400 adet pay karşılığı 5.999.400.(Beşmilyondokuzyüzdoksandokuzbindörtyüz) TL’den oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaydileştirme esasları
çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı
hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını
kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu pay ve B grubu pay
karşılığında B grubu pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması
durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç
edilecektir.Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara
dağıtılır.
Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz
veren pay çıkarılamaz. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel
kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri genel kurullarında TTK’nın 454. maddesi hükmü
çerçevesinde onaylanması gerekmektedir.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal
edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Şirket’in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili
mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.
YÖNETİM KURULU
Madde 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu
altı (6) üyeden oluşur.
(A) Grubu payların Yönetim Kurulu üye seçiminde aday göstermede imtiyazı mevcut olup,
(B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulunun üç (3) üyesi;
(A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.
Yönetim Kurulu üye sayısını Genel Kurul belirler. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası
Kurulunca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme uyarınca
genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun
gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.
Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada 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.

Yönetim kurulu’na 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 kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet
etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına,
tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve
ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu
tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Yönetim kuruluna ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esasları
sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenir.
YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ
Madde 9- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren
Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması
halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan
şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar.
Genel kurulca onaylanırsa seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde
bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden
alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi
her an değiştirebilir.
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.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak kaydı ile, uygun
görülecek bir başka yerde de toplanabilir.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanunu’nun 1527. 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 çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların
çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, o hususa ilişkin karar alınması gelecek
toplantıya bırakılır. Ikinci 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.
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.
Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya
birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge
şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir,
özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu,
istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya
koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.
Yönetim yetkisi, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.
Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulunun
alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya
da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az
bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve
bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve
ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması,
iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece
merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve
ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375.’nci maddesi
hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler aktedebilir.
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 en az iki kişinin imzalarını taşıması gereklidir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 370. madde hükmü saklıdır.
YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ
Madde 12- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili
mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde
yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin
görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve
kamuya duyurulur.

TTK’nın 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması
zorunludur.
DENETÇİ
Madde 13- Her faaliyet dönemi itibariyle genel kurulca bir denetçi seçilir. Seçimden sonra,
yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline
tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.
Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ila 406 ıncı maddesi hükümleri ile
sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER
Madde 14-Yönetim Kurulu, Şirket’in işlerinin yürütülmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun
ilgili hükümleri uyarınca genel müdür veya müdürler atayabilir.
Genel müdür ve müdürler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve
Şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.
Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilme esasları sermaye piyasası mevzuatına uygun
olarak belirlenir.
GENEL KURUL
Madde 15- Genel kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi
sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek gerekli kararlar
alınır. Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
Genel kurul toplantılarına davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmaması halinde Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Kurula başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın toplantıya katılmaması halinde, Genel Kurul divan
başkanı, ilgili toplantıda temsil edilen hisselerin çoğunluğunun oyu ile hissedarlar arasından
seçilecektir. Genel Kurulca ayrıca bir katip ve oy tasnif memuru oy çoğunluğu ile seçilir.
Genel Kurul oy toplayıcısı ve kâtibinin hissedarlar arasından seçilmesi zorunlu değildir.
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, uyarınca şirket merkezinde ya da Yönetim Kurulu
tarafından belirlenecek olan şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde
toplanabileceği gibi, elektronik ortamda da yapılabilir.
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.
Genel Kurullarda gündeme koyulması gereken hususlar Türk Ticaret Kanunu’nun 413.
maddesinde düzenlenmiş olup, ilgili maddede yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar
verilir.
Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
Genel kurul toplantılarında pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır. Bu esas
sözleşmenin 8. maddesinde öngörülen imtiyazlar saklıdır. Bir payın birden çok maliki
bulunduğu takdirde ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilerler. Kurumsal
Yönetim İlkeleri uyarınca önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması
durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar.
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine
tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.
TTK’nın 410. maddesine göre genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından
toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu
toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının
oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle,
tek bir pay sahibi genel kuru lu toplantıya çağırabilir. Mahkemenin kararı kesindir.
TOPLANTILARDA T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN
BULUNDURULMASI
Madde 16- Genel kurul toplantılarına T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin
katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 407. maddesinin 3. fıkrası hükmü uygulanır.
Toplantı tutanakları Türk Ticaret Kanunu’nun 422’nci maddesi uyarınca düzenlenir ve
imzalanır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar
geçerli değildir.
VEKİL ATANMASI
Madde 17- Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi
oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.
Vekaleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına
uyulur.

İLAN
Madde 18- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 35’inci maddesinin dördüncü fıkrası
hükmü saklı kaymak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ve Şirketin
internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Şirket tarafından yapılacak
ilanlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan
yükümlülükleri saklıdır.
FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Madde 19 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar
ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde
düzenlenir ve kamuya duyurulur.
YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR
Madde 20- Yöneticilere ilişkin yasaklar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal
Yönetim İlkeleri’nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
maddelerine uygun hareket edilir.
KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Madde 21- 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 esas sözleşmeye
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.
Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, yönetim kurulunun kar dağıtım
önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyeti
hakkındaki önemli değişikleri içeren bilgilerin ve benzeri açıklama ve bildirimlerin Şirketin
merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dâhil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını
sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.
Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. Maddesi uyarınca açılacak internet sitesinde
Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının zorunlu kıldığı ilan ve açıklamalar
duyurulacaktır.

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.
FAALİYET DÖNEMİ
Madde 22- Şirket’in faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının
sonuncu günü biter.
KAR DAĞITIMI
Madde 23- Şirketin faaliyet 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:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü (temettü ifadeleri kar payı olarak değiştirilebilir):
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ
üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak 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) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra
kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya
Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe
olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 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 kar payı 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.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu
konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.’
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı
geri alınamaz.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 24- Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme
hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas
sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.
Esas sözleşme değişikliği (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek
nitelikte ise Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.
Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.
SONA ERME VE TASFİYE
Madde 25- Şirket bu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca sona erer ve
tasfiye olunur. Şirketin iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması
durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları özel 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.
Sona erme ve tasfiye işlemlerinde izlenecek usuller esas sözleşme ve Türk Ticaret
Kanunu’nun bu konudaki hükümlerine tabidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
TASFİYE SONUCU
Madde 26- Şirket borçları ödendikten sonra geriye kalan tutar Şirketin tüm pay sahiplerine
ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye
piyasası mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.
YASAL HÜKÜMLER
Madde 27 – Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye
Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve
yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Madde 28- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan 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.
YETKİLİ MAHKEME
Madde 29- Şirket ile ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu
yerdeki Mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

