RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 -KURULUŞ:
Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğünün 6873-11292 Ticaret Sicil numarasında kayıtlı bulunan RTA Laboratuvarları
Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina San. Tic.Ltd.Şti. unvanı ile kayıtlı bulunan şirketin Türk Ticaret Kanunu’nun
180. ve 193.Maddelerine göre tür değiştirilmesi neticesinde aşağıdaki Adları, Soyadları, Yerleşim Yeri ve
Uyrukları yazılı kişiler arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin kurulmaları hakkındaki
hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır.

KURULUŞ ;
MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı Kurucular arasında bir
Anonim Şirket kurulmuştur.
1.1 Adı Soyadı
: Reşat ULTAV
Uyruğu
: T.C. Uyruklu
T.C. Kimlik No
: 4194 1929 920
İkametgah Adresi : Formula 1 yolu üzeri Tepeören Mevkii Arkeon Evleri
H 15 AKFIRAT-İSTANBUL
1.2 Adı Soyadı
: Ali TAŞ
Uyruğu
: T.C. Uyruklu
T.C. Kimlik No
: 4138 3535 574
İkametgah Adresi : Caddebostan mah Bilim sok.No:8 D:49 Şaşkınbakkal
KADIKÖY-İSTANBUL
1.3 Adı Soyadı
: Mehmet Tayyip TÜRKASLAN
Uyruğu
: T.C. Uyruklu
T.C. Kimlik No
: 1241 5512 214
İkametgah Adresi : Postahane Mah.Firuze sokak No:7/1
TUZLA-İSTANBUL
ŞİRKETİN ÜNVANI
MADDE 2 Şirketin Ünvanı RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi
Ticaret Anonim Şirketidir.
ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU
MADDE 3
3.1 Beşeri Veteriner tababette kullanılan her türlü Aşı serum antijen mikrobiyolojik test kitleri
ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalatı, ithalatı, ihracatı,
ticareti ve pazarlaması,
3.2 Beşeri Veteriner ve diş hekimliğinde kullanılan her türlü tıbbi malzeme ve cihaz, biyolojik
ve biyo teknolojik ürünler ile ham yarı mamul veya mamul her türlü ilaç, vitamin, mineral,
premiks, yem ve yem katkı maddelerinin, imalatı, ithalatı, ihracatı, ticareti ve pazarlaması,

3.3 Şirket konusu ile ilgili üretime yönelik makine ve teçhizat yatırımlarını yapar. Bu
makinaları yurt içi veya yurt dışı kaynaklardan satın alır veya kiralar kurulu tesislerin satın alır,
kiralar veya işletir,
3.4 Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Gayrımenkul iktisap veya inşa edebilir, bunları
kısmen veya tamamen kiralayabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Borçları
için teminat olmak üzere kendi gayrımenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir.
3.5 Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında resmi ve özel ihalelere
katılabilir, mümessillikler bayilikler, acentelikler verebilir. alabilir, devredebilir, kiralayabilir.
3.6 Şirket konusu ile ilgili bu faaliyetleri için faydalı Know how, royalti, izin, ruhsatname,
ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika, patent, telif, tercüme hakları, marka, model, ticaret
ve işletme unvanı gibi diğer gayrı maddi hakları istihsal ve iktisap edebilir, satabilir, mübadele
edebilir, kiralayabilir, devredebilir, devralabilir, teminat olarak gösterebilir.
3.7 Şirket konusu ile ilgili her türlü hava, deniz ve kara taşıtlarını iktisap edebilir, kiralayabilir,
kiraya verebilir, alıp satabilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
3.8 Şirket konusu ile ilgili Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin
düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yurt içinde veya yurt dışında şirket kurabilir, kurulmuş
olan şirketlere ortak olabilir, konusu ile ilgili alanlarda bu ortakları ile birlikte faaliyette
bulunabilir.
3.9. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için, yurt içi ve yurt dışı finans kaynaklarından kredi
kullanabilir.
3.10. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla ve
özel durumların açıklanması yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması
koşuluyla, amaçlarını gerçekleştirebilmek için iş ortaklıkları kurabilir, amacını
gerçekleştirebilmek için her türlü gayrımenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar
üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. ipotek alabilir, ipotek verebilir, ve
ipotekleri fek edebilir, şirket gayrımenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul
mükellefiyeti , kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak
tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi
muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü şirket hisselerini ve
tahvilleri satın alabilir ve satabilir.
Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü
sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.
Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi ve ilgili Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye
piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.
Yukarıda belirtilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek esas sözleşme
değişikliği niteliğinde olan kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ
MADDE 4 : Şirketin Merkezi Gebze-Kocaeli’dir. Adresi Geposb İnönü Mah. Balçık Köyü
Yolu Üzeri, Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 Gebze-Kocaeli’dir.
Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesinde ilan
ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket
için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na haber vermek ve
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca
aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve gerekirse izin almak şartıyla yurt içinde ve
dışında şubeler açabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 5 : Şirketin süresi kuruluş tarihinden itibaren süresizdir. Bu süre şirket sözleşmesini
değiştirmek suretiyle kısaltılabilir .
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ
MADDE 6: Şirket, 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26/02/2014 tarih ve 6/153 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL’dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası
nominal değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2014-2018 yılları arası (5 yıl)
için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
2018 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.600.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan
ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Çıkarılmış
sermaye,
her
biri
1
(Bir)
TL
nominal
değerde
5.760.000
(Beşmilyonyediyüzaltmışbin) adet A grubu, 17.840.000 (Onyedimilyonsekizyüzkırkbin) adet B
grubu olmak üzere toplam 23.600.000 (Yirmiüçmilyonaltıyüzbin) adet paydan oluşmaktadır. A
grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.
A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7. ve 9.i maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday
önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya
imtiyaz tanınmamıştır.
Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A
Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni
pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A Grubu pay ihraç edilmez, sadece B Grubu
hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları
kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine

karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay
alma hakkı verilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi
artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında
karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal
edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu
esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen A
grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş yönetim kuruluna
başvurur. Yönetim Kurulu devre konu A grubu payı önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yetkilendirilmiş bir kuruluşa yaptıracağı değerleme raporu sonucunda bulunacak değer
üzerinden A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar
arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu
onay vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A grubu payların Borsa dışında bu
maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde yönetim kurulu onayı olmadıkça pay sahibi
hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende
kalır. A grubu nama yazılı payların Borsada işlem görmesi durumunda; A grubu payların
Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde gerçekleşecek devirlerinde pay defterine kayıttan
imtina edilemez.
B Grubu hamiline yazılı paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde serbestçe devredilebilir.
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
MADDE 7: Şirket’in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre
genel kurul tarafından seçilecek 5 (Beş) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile
işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları
almaya yetkilidir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 375’inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile
diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere; yönetim kurulu Türk
Ticaret Kanunu’nun 367/1’inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre,
yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya
üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.
Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan
yönetim kurulu üyeleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine
göre seçilen bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim Kurulu’nun iki üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar
arasından seçilir.
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak
üzere, üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri
mümkündür.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır
bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya
bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil
aracılığıyla da katılamazlar. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında
görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.
Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma
esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre
gerçekleştirilir.
ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI
MADDE 8: Şirketi yönetmek ve temsil etmek Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından
verilecek bütün belgelerin ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmeleri için Şirket unvanı
altında Şirket namına imza atmaya yetkili kişilerin imzalarının bulunması şarttır.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesine göre Şirketin idare yetkisinin
tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya
en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere
bırakabilir. Bunların hizmet süreleri Yönetim Kurulunun süresi ile sınırlı değildir.
GENEL KURUL
MADDE 9:
a)Toplantıya Çağrı
Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurullar Şirketin
hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel
Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili
hükümleri uygulanır.
Ayrıca, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin yapılacak bildirimler ve ilanlar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak yapılır.
Genel Kurullar Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde
toplanır. 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.

b) Oy Hakları
Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun
479 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir A Grubu pay sahibinin 15 (Onbeş),
her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi
oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya
yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak
bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.
Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı
düzenlemelerine uyulur.
c)Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı
Şirket Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda uygulanacak toplantı ve karar nisabı, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olacaktır.
d)Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Bulunması
Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin
bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.
Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin
imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
e)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.
İLAN
MADDE 10: Şirkete ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en
fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim
vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uyarınca ilan edilir.
HESAP DÖNEMİ
MADDE 11: Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık
ayının 31. günü sona erer. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal
tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uyulur.
Türk Ticaret Kanunu’nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince
incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.
Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, ile ilgili
döneme ait finansal tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır

bulundurulur. Bütün pay sahipleri Şirket merkezinde veya Genel Kurul’a giriş kartlarının
dağıtılacağının duyurulduğu bütün yerlerde adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri gibi
bunlardan birer nüsha alabilirler.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız
denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca
belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.
Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde her
yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu
denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket’in internet
sitesinde ilan eder.
Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun
ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
MADDE 12: Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu esas
sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan net kâr,
varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve bağışların eklenmesinden sonra, sırasıyla
aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Kâr Payı:
b) Ödenmiş sermayenin %5’i tutarında birinci kâr payı ayrılır.
İkinci Kâr Payı:
c) Net dönem kârından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı,
Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret
Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım
politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi
dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için
belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen tutarın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki
teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri
alınamaz.

YEDEK AKÇE
MADDE 13 : 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
Şirket’in 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.
KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 14 : Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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