AVRUrA yATrRrM HoLDiNG ANoNiM

ginrnri

ANA sdzr,ngvrnsi
KURUCUI,AR
MADDE

1.

Kocaeli Ticaret Sicilinin GolcnW2923-2597 sicil numarasmda kayrth Baysan Trafo
Radyatdrleri Sanayi ve Tiiaret Limited $irketi'nin Tiirk Kanunu'nun 152 Maddesine g6re
tiiriinri degiqtirmek suretiyle; aga[rdaki Adlarr, Soyadlan, ikametgahlal, TC Kimlik
Numaralan ve uyruklan yazrh kurucular arasmda 6762 saytlL Tiirk Kanunu'nun Anonim
$irketleri ani gekilde kurmalart hakkrndaki hiiktimlerine gcire bir Anonim qirket teqkil
edilmektedir,

I

KURUCUNUN
ADI SOYADI
TTINCER BAYDAR

IKAMETGAH ADRESI

UYRUGU

T.C.KIMLiK

Sk.

T.C,

NO
11377r450t0

T.C.

rr37tr45238

1598

T.C.

t136814502

Yenikriy Merkez Mah. Akgay

T.C.

40297708760

T.C.

52393303244

Etiler Mah. Bebek Yokuqu

2

YE$IM BAYDAR

a
J

Tiizel Villalarr No.4M
Besiktas / ISTANBUL
Ktiltiir Mah. Krirkadr Sk. No.lB
D:27
Begiktaq / ISTANBUL

BIRHAN BAYDAR

Universiteler

4

J

YILMAZ UMUT

SALIHA YETKIN
YILMAZ

Mah.

Serpmeler Cad. No.23 D:5
Qankaya / ISTANBUL
Sk. No:13-2D:2
Baqiskele / KOCAELI

Tabakhane Mah. Amiral Cad.
No:46 D:10
Karamiirsel / KOCAELI

UNVAN
MADDE 2.
$irKet unvanl : AVRUPA YATIRIM HOLDNG ANoNiM giRreTi'dir.

AMAQ VE KONU
MADDE 3.

$irketin amag ve konusu baqhca qunlardr

:

A.$

AVRUPA YATIRIIUI

Sok
TANBUL

Amavutt0y

No 5a-6G

v.D

1

16

$irketin esas amacl yurtiginde ve yurtdrgrnda kurulmug veya kurulacak qirketlerin sennaye ve
ytinetimine katrlarak bu qirketlerin yatrrm, finansman, organizasyon ve yrinetim iqlevlerini
toplu bir btinye igerisinde ve modern igletmecilik esaslarr dahilinde gergekleqtirmek, riski
dafrtmak, ekonomik dalgalanmalara kargr yatrrmlarrmn giivenliSini artrrmak, bu girketlerin
sa[hkh gekilde geligmelerini ve devamhhklarrnr teminat altrnaalmak, ayflcabu amaca uygun
ticari, smai ve mali giriqimlerde bulunmaktrr. $irket agagrda detaylal belirtilen konularda
faaliyet gdsterecek seflnaye girketlerini bizzat kurabilir, kurulmuq olanlara ortak srfatryla
katrlabilir. Bu maksatla kurucu oldufu veya olmadrgr girketlerin sermaye artrrmlarrna igtirak
edebilir, bu qirketlerin hisse senetlerini ve sennaye paylanru, intifa senetlerini satrn alabilir
veya ayni seflnaye olarak kendi sermaye yatrrmlannda kabul edebilir.

$irketin sermayesinde ve yiinetimine katrlmayr planlandrfr qirketlerin

faaliyet

giisterecefi baphca konular qunlardrr:
Her tiirlti rudyatdr, radyator kazam, dalga duvar radyatdri.i, dalga duvar radyat6rii kazantve
Bilumum sag ve profiller ile her ttirlii demir ve gelik tiriinleri ile
ilgili montaj, demotaj taahhiit ve konstrtiksiyon igleri yapmak, mamulleri tesis mahallelerinde
kurmak ve bakrmtm yapmak. Da[rtrm, giig ve cizel maksath transformatcir, regiilat6r,
dizjenkttir ve reaktcir kondansatcirleri, elektrik motorlarr yapmak, alm satrmrm yapmak ve her
ttirlii ithalat-ihracat yapmak. Yurtiginde ve yurtdrgrnda her tiirlii konut, toplu konut ve
endiistriyel tesisler yapmak, turistik amagh gayrimenkuller inga etmek, satrn almak, kiralamak
ve tilkemize turist gekebilecek her ti.irlti giriqimde bulunmak, yurtiginde ve yurtdrqrnda
acentelikler kurmak, turlar tertip etmek, liman igletmek, deniz ve yat turizmcilili yapmak.
Yurtigi ve yurtdrqrnda nakliyecilik igleri yapmak, her ttirlii oto yedek parya ve lastikleri ile
diEer oto aksam ve aksesuarlarrrun bayiliklerini almak, ithalat ve ihracatrm yapmak, yurtigi ve
yurtdrgrnda toptan ve perakende satrqlanm yapmak acentelik agmak, bayiliklerini vermek. Her
nev'i otomobil ve aprr vasrta ile gahqma makineleri ahm-satrmr ile ithalatlanru yapmak,
galeriler agmak, servis ve yedek patga istasyonlan kurmak. Her trirlti pazarlama, reklamcrlrk,
tabela ve baskr iglerini yapmak ve bunlarla ilgili grafik ve tasanm uygulamalarr yapmak. Her
ttirlii oto yan sanayi pargalan imal etmek, makine ve ekipmanr imalatr yapmak, bunlarr yurtigi
ve yurtdrgrnda pazarlamak ve satl$mr yapmak. $irketin konularr ile ilgili her trirlii resmi ve
gayri resmi kuruluqlann agtr[r ihalelerine girmek ve teklif vermek. ihtiyacr olan elektrik, su,
hava gazi ve buna benzer tesisler ile telefon, teleks ve faks gibi haberleqme tesislerine sahip
olmak, bunlann altmr, sattmt, devri ve kiralanmasr ile ilgili iglemleri yapmak, yukarrda
sayrlan faaliyet konularr igin gerekli ham, yan mamul ve mamul maddeyi ve sair rnalzemeyi
yurtiginden ve yurtdrgmdan satm almak, yurtigi ve yurtdrgrna satmak. Mevzuu ile ilgili
yurtiginde ve yurtdrgnda ma$azalar aqmak, agrlan mapazalan igletmek, mtimessillikler,
komisyonculuklar, acente ve bayilikler vermek ve almak. 6zel hastane, trp merk ezi, diyaliz
merkezi, huzurevi, kreg, gocuk bakrm evleri, trbbi tahlil ve rcintgen laboratuarlarr ve sair
salhk tesisleri agmak, igletmek, donatmak, kiralamak ve kiraya vermek, almak, satmak, evde
tedavi ve bakrm hizmetleri sunmak. Hastanenin teknik personelini yetiqtirmek igj
kuruluqlan olugturinak ve igletmek veya bu gibi kuruluglar vasrtasryla I
yetiqtirmek. Her nevi hastane, trp merkezi, diyalizmerkezi, huzurevi, kreq ve
g<isterge panolarr imal etmek.
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trbbi tahlil ve rcintgen laboratuarlarl ve sair saghk tesislerinde kullamlan makine, alet edevat,
srhhi malzeme, kimyevi madde ve ilaglarr imal etmek, ithal etmek, ihrag etmek, almak,
satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Poliklinik ve klinikler tesis etmek, genetik, patoloji ve
radyoloji laboratuarlarr kurmak, grda kontrol testleri ile gevre ve endiistriyel test hizmetleri
veren laboratuarlar kurmak, igletmek, satrn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Trbbi
tedavilerde veya sanayide veya baqka amaglarla kullamlmak izere kdk hiicrelerden veya
kaynafr canh hi.icreler olan biyolojik malzemelerden mamul tiriinler geligtirmek, bu iir0nlerin
geligtirilmesi igin gerekli laboratuarr kurmak, igletmek, satrn almak, satmak, kiralamak, kiraya
vermek. Kordon kam kaynakh olanlar dahil her tiirlii canh hticrenin uzun donemli
saklanmasrm saplamak iizere gereken tesisleri kurmak, igletmek, satm almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek. Her ti.irlii optik ve ortopedik malzemeleri, medikal gazlan imal
etmek, ithal etmek, ihrag etmek, almak ve satmak. $irkette gahgan personelin yararlanmasr
igin gerekli her tiirlii ki.iltiirel, sosyal ve medeni ihtiyaglarr karqrlayacak tesisler kurmak,
donatmak veya iktisap etmek, bilfril iqletmeci marifetiyle faaliyette bulundurmak. Ortakhprn
mevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetigtirmek igin kiilttir ve dlretim vakfi kurmak. Ecza
deposu agmak, igletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Beyaz e$ya ve elektronik cihazlar iIe
her tiirlti haberlegme cihazrntn ahm ve satrmrm yapmak. $irketin yukarrda yazlt amaqlarnr
gergekleqtirmek igin faaliyet gosterebilece$i konular gunlardu:
$irket yukarrda detaylarr
verilen sektcirlerde faaliyet gcisterecek qirketler ile her tiirlti banka, finans kurumu, aracr
kurum, sigorta, yatrrrm ortakh[r, factoring, finansal kiralama ve di[er alanlarda faaliyet
g<isteren girketleri bizzat kurabilir, kurulmug olanlara ortak veya hissedar srfatr ile katrlabilir,
iadelerini iistlenebilir. Bu maksatla kurdulu veya igtirake uygun gcirdtifti yerli veya yabancr
girketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Sermaye Piyasasr Mevzuatr'mn <irtrilii kazang
aktarrmma iligkin dtizenlemeleri sakhdrr.

isf,ntNln Vn ylffruiVl f.tALiYETLERi : Yaturm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde
olmamak kaydryla qirket, Borsa igi veya Borsa drgrnda girketlere ortak olabilir, paylarr
alabilir, satabilir, devredebilir, bunlarr bagka paylara degiqtirebilir, rehin edebilir ve difer
ortaklarm hisselerini rehin alabilir. Tiirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr
gergevesinde kendi paylarrm iktisap edebilir, rehin alabilir. $irket sermaye ve ydnetimine
kaflldt[t ve katrlmadtlr sermaye qirketlerinin faaliyet konulanna uygun yatrrrmlarla kapasiteyi
art;llan, kaliteyi rslah eden veya maliyeti diiqiiren tevzi veya yenileme yatrnmlarr ile ilgili 6n
etiitler yapabilir. Bunlarm fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkam
oldulu takdirde, bunlara Sermaye Piyasasr Mevzuatrna uymak koguluyla yukarrda yaz{r
usullerle sennaye iqtiraklerinde bulunabilir. $irket yeni yatrrrm konularrnr araStnarak bunlara
ait etrit ve incelerneleri yapabilir veya yaptrrabilir. Uygun gordrigti yatrrm konularmr
gerektiginde diger sennaye gruplarr ve halkrn igtiraki ile kuraca$r girketler vasrtasryla
gergekleqtirebilir.

fiNaNSfVfAN isf,nni : girket, kendi veya sennaye ydnetimine katildt!t
bunlara balh kurum ve igletmelerin ihtiyaglarr igin bankalardan, drg kredi
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firmalardan teminath veya teminatsrz krsa, orta veya vzun vadeli krediler alabilir,
sermayelerine veya ycinetimine katrldrlr girketlere ve bunlara bafh kurum ve igletmelere
mi.inhasr olmak ve yatrrrm hizmetleri ve faaliyetleri nitelilinde olmamak kaydryla teminatlt
ve teminatsrz finansman yardrmlarmda bulunabilir. $irket sermayesine ve ydnetimine
katrldr[r girketlerin, bankalardan veya di$er kredi mi.iesseselerinden alacaklarr krediler, ihrag
edecekleri tahviller veya ahqlar dolayrsr ile oluqan borglarr igin kefalet veya garanti verebilir.
Bunlara karqrhk gerekirse, gahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceli
kefaleten ve garantiler igin piyasa gartlarrna uygun bir karqrh[r qirketlerden tahsil edebilir.
$irketin kendi iqtirak etti[i girketler adma veya 3.kiqiler lehine, garanti, kefalet,teminat
vermesi veya ipotek dahil rehin hakkr tesis etmesi hususlarmda Sermaye Piyasasr mevzuatt
gergevesinde belirlenen esaslara uyulur. $irket sennaye ve ydnetimine iqtirak ettigi qirketler
lehine teminath veya teminatsrz borglanabilir, borg verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra
yapabilir.

$irket, yurt iginde ve
yurtdrgrnda her tiirlii nakit, menkul krymet, de[erli maden ve emtia iizerinde, Sermaye
Piyasasr Mevzuatr ve yiirtirliikteki sair mevzuat hiikiimlerine uymak kaydryla her tiirlti
tasarrufta bulunabilir. $irket, resmi ve cjzel kuruluglar ve iqtirak etti[i qirketlere grkarrlacak
ikramiyeli, primli, para ve igtiraki pay ile degiqtirebilen, erken ddeme veya riighan haklarrna
sahip her nevi tahvili, yatrrrm hizmetleri ve faaliyetleri niteli[inde olmamak kaydryla kuponlu
veya kuponsuz alabilir ve satabilir. $irket, yatrrm hizmetleri ve faaliyetleri nitelifinde
olmamak kaydryia konusu ile ilgili komisyonculuk ve aracrhk yapabilir, yurtigi ve yurtdrqr
banka veya kredi kurumlarmda krsa, orta ve uzun vadeli ayni, nakdi, gayri nakdi ig ve &q
krediler temin edip kullanabilir. $irket Sermaye Piyasa'sr Mevzuatr'mn tirttilii kazang aktartmr
diizenlemelerine aykrrr olmamak gartryla, yukarrda sayilan iqtigal konulan ile ilgili olarak
yerli ve yabancr qirketlerle yurt iginde ve drqrnda ortakhklar tesis edebilir, konusu ile ilgili
kurulmug girketlere igtirak edebilir veya yeni qirketler kurabilir. Kurulmug veya kurulacak
yerli, yabancr ve kamu <izel kuruluqlara ait muhtelif nevide girketlerin hisse senetleri, intifa
senetleri, ortakhk paylarrm ve tahvillerini satrn alabilir, gerektilinde yaturm hizmetleri ve
faaliyetleri niteli [inde olmamak kaydryla satabilir.

UUsfnnnx ffiznnnff,nR :

$irket, harigten know-how, teknik bilgi, marka ve smai
mtilkiyete konu olan haklarr satrn alabilir veya kiralayabilir, bunlarr diler kuruluqlara satabilir
veya bu konularda drq firmalarla anlagmalar yaparak bu anlagmalan biitiin mali sonuglan ile
bagkalarrna devredebilir. Gerekli izin ve imtiyazlan alabilir ruhsatname, patent, lisans ve
benzeri gayri maddi haklari alabilir, ihtira hak ve teklif haklarrmn alametifarika ve ticaret
unvanlanm iktisap edebilir, her tiirlii know-how anlagmalarr yapabilir. $irket, sennaye ve
ycinetimine igtirak ettili girketlerin ihtiyag duydu[u gahgma konulanna dahil mallarm altmt,
ithali, nakli, gtimriiklemesi, depolamasr, sigorta edilmesi, mali istiqareleri gibi igleri yapabilir
veya yaptrrabilir. $irket sennayesine ve yonetimine katrldrgr girketlerin iqletiminin
devamlrlrlr, geligmqsi ve yatrnmlarmln hazrlanntasrm temin igin, ihtiyag duydukl
madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat iqlerinde
srfatryla faaliyet gosterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasmrn
A.$
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yapabilir, bu amagla bu mal ve malzemeyi satrn ahp ig ve drg pazardasatabilir. Bu qirketlerin
srnai faaliyetlerini kolaylaqtrrmak igin yerli ve yabancr firmalarm miimessilliklerini alabilir,
bu girketlerin genel bayilik ve acentelifini iistlenebilir. Bu qirketler hesabma ve kendi namrna
veya onlar nam ve hesabma yurt igi ve yurt drqr ihalelere katrlabilir veya kendi nam ve
hesabrna katrldr[r ihalelerden do[an hak ve borglarr bu girketlere devredebilir.
$irket, iqtirak
ettigi girketler adrna, girketlerin aldrklarr ve I veya sattrklan mallarr bayilikler kurarak veya
m?E.azalar agarak toptan ve perakende satabilir. Etiitten satrqa kadar pazarlamamn gerektirdi$i
nakliye depolama, ay:;rma, ambalajlama gibi biitiin hizmetleri yapabilir veya yaptrrabilir.

GAYRIMENKUL TASARRUFLARI : girket, kendi adma veya sennaye ve ycinetimine
kattldrlr girketler adrna taqrt aracr edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin
alabilir, iizerinde her tiirlii hukuki tasamrfta bulunabilir. $irket, amag ve konusunda
gergeklegtirmek ve I veya kar etme yeteneli potansiyelini realize edebilmek igin, kendi adrna
veya sermaye ve y<inetimine katrldr[r girket adrna, yurtiginde ve yurtdrqrnda, bina, arsa, arazi
ve sair her ttirlii tagnnazlan hissesiz veya hisseli satrn alabilir. Kat kargrhlrnda konutlar, iq

yerleri inqa ettirebilir, inqa edilenleri satrn alabilir, satabilir, krsmen veya tamamen
kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere b<ilerek hakiki ve
hiikmi Sahrslara satmak izere gerekli hukuki mali ve ticari iqlemler ile mevzii imar projeleri
ve difer projelerin yaplmr ile intifa, irtifa, siikna, tapu cins tashihi, kat irtifakr, kat miilkiyeti,
ifraz, tevhid yapal devir ve fera! verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurtiginde ve drqmda
mtigavirlik ve damqmanhk hizmetlerinde bulunabilir, sahip oldu$u ve olacaSr varhklarr
igletebilir ve iqlettirebilir, tarihi yaprlarrn restorasyonu, bolge ve metropolitan planlamasr imar
planlarr yapabilir veya yaptrrabilir, ahqverig alanlanm ig yerlegimlerinin hazrrlanmasr,
ahgveriq merkezi, ofis, konut, iq merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin
kuruluq ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve iqletmelerini yapabilir, kiralayabilir,
kiraya verebilir. Bu iqlemler igin analiz ve entegrasyon iqlerini yapabilir, pazarlama ve
kiralama politikalarrm ifa edebilir. $irket Gayrimenkuller tizerinde gerek girket lehine veya
aleyhine ve gerekse 3.gahrslar lehine her tiirlti ipotek tesis edebilir. $irket, kendi borcu igin
veya 3.gahtslarm borcu igin ipotek veya menkul rehini tesis edebilir ve 3.kigilere kefalet
verebilir. $irketin kendi adma ve iigtincii kigiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek dahil rehin hakkr tesis etmesi hususlarrnda Sermaye Piyasasr Mevzuat gergevesinde
belirlenen esaslara uyulur. $irket lehine tesis edilen ipotekleri krsmen veya tamamen
kaldrrabilir, fek edebilir, tebdil ve tecdit edebilir. Aynca gayrimenkuller iizerinde girket leh ve
aleyhinde her tiirhi hak ve miikellefiyetler tesis edebilir ve kaldrrabilir. $irket, gayrimenkul
iizerinde kat irtifakr ve kat miilkiyeti tesis eder veya bunlarr feshedip kaldrrabilir. Satrg
vaadinde bulunabilir, yaplan satrg vaatlerini qirket adrna kabul edebilir. Noterliklerde satrg
vaadi sdzleqmelerini akdeder, girketin leh ve aleyhinde yaprlan satrg vaadi srizlegmelerini
tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satrq vaadi sdzlegmelerini tapu siciline qerh ettirebilir ve gerhleri
kaldrrabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz iglemlerini yaptrrabilir. $irket, serrnaye ve
y<inetimine katridrlr qirketlerin amag ve konusu ile ilgili olarak her trirlii hukuki tasarrufundan
do[an hak ve alacaklarmrn tahsilini ve temini igin icra, ipotek, menkul rehini, i
ve kefaleten istifade edebilir, ayni ve gahsi her nevi teminat alabilh, bunlar
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tapuda terkin ve tescil iqlemlerinde bulunabilir. $irket, yukarrda belirtilen igleri yasalarrn
miisaade ettifi hallerde bu yasalarauygun olarak yurt drgrndadayapabilir, yabancr ve yerli
difer girketlerle yurt drqrnda ve iginde iqbirlifinde bulunabilir, bunlarla birlikte $irketler
kurabilir. Mali mesuliyetin paylaqrlmasma dayanan anlagmalar yapabilir. Milli menfaatlsre ve
memleket yararrnaoldu[u olgiide yabancr sermayenin gelmesini sallamak igin teqebbiislerde

bulunabilir. $i
ihrag edebilir. $irket Ydnetim Kurulu, tahvil ve borglanma aracr nitelilindeki diger sennaye
piyasasr araglanm ihrag yetkisine haizdir. $irket konusu ile ilgili girketlerin grkardrpr sermaye
piyasasr araglarrm yatrrrm hizmetleri ve faaliyetleri niteli[inde olmamak kaydryla satrn
alabilir, gerekti$inde satabilir.

Kanunu ve itgili mevzuat
htikiimlerine balh kalmak kaydryla Sermaye Piyasasr Kanunu ortiilii kazanq aktanmr

SOSYAL FAALiYETLER

: $irket, Sermaye Piyasasr

diizenlemelerine aykrrrhk tegkil etmemesi, gerekli ozel durum agrklamalanrun yaprlmasl ve
yrt iginde yaprlan ba[rglarrn genel kurulda ortaklarrn bilgisine sunulmasr ve yaprlacak ba[tqm
stnillnln genel kuruica belirlenrnesi gartryla, kendi amag ve konusunu aksatmayacak gekilde,
genel liitgeye dahil dairelere, katma biitgeli idarelere, il ozel idarelerine , bakanlar kurulunca
vergi muafiyeti tarunan vakrflara, kamu menfaatlerine yararh sayilan derneklere, bilimsel
aragtrrma geliqtirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluqlara, iiniversitelere, dlrenim
kurumlarrna ve bu gibi kiqiyi veya kurumlara yardrm ve bafrqta bulunabilir.

OiGnn isf,nn : $irket, saghk hizmetlerinin geligtirilmesi amacryla, sermaye ve ydnetimine
katrlaca[r girketler aracrfulr ile hastane, trp merkezi, oteI, motel, tatil kdyii, tatil konutlarr'
e[itim, dinlenme ve ellence yerleri, lokanta, kafeterya, srhhi banyo, yaz ve krq sporlarr igin
tesisler inga edebilir, kiraya verebilir, satabilir, bu qekilde di[er girigimcilerce oluqturulmuq
yerleri kiralayabilir, satrn alabilir, igletebilir, iglettirebilir. $irket elektrik piyasasr mevzuattna
uygun olmak ve EPDK'dan yasal izinleri almak koquluyla, sermaye ve yonetimine katrlacalt
qirketler aracilrlr ile kendi elektrik ve lsl ihtiyacrm karqrlamak izere otoprodiiktor lisanst
gergevesinde tiretim tesisi kurulabilir, elektrik ve lsl enerjisi i.iretebilir, iiretim fazlasr olmast
halinde s6z konusu mevzuat ve yasal izinler gergevesinde, iiretilen elektrik ve lsl enerjisi ve /
veya kapasiteyi lisans sahibi diler tiizel kigilerle ve serbest tiiketicilerle satabilir' $irket,
sermaye ve ycinetimine katrlaca[r girketler aracilrlr ile daha giiglti ve daha etkin bir otokontrol
sistemi kurmak amaayla,2l3 sayrh Vergi Usul Kanunu gergevesinde kullamlan belgeleri
Maliye Bakanfu[r ve / veya Defterdarhktan alman izin dolrultusunda kendi ihtiyaglarr igin
anlaqmafu matbaa srfatryla basabilir, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasrna dahil
olabilir. $irket sermaye ve yrinetimine katrlacagr girketler aracrhpt ile begeri ve veteriner
tababette kullamlan trbbi fannasotik tiriinlerin, immi.inolojik preparatlann, kan tiriinlerinin,
majistral ilag ve ofisinal ilag tiretiminde kullamlan baglangrg maddelerinin ve malzemelerinin,
kozmetiklerin, kozmosotiklerin, srhhihijyenik trbbi madde ve malzemelerin, diagnostik
iirtinlerin, bitkisel ilaglarrn ve difer preparatlarrn, tiiketiciye gtivenli ve is
sunulmasrm ve gerekti$inde hatah, sahte veya bozulmug tiriinlerin piyasadan g
sa[lamak izere; soz konusu madde ve i.iriinlerin toptan altmtntn, sattmlntn,
A.9

AVRUPA YATIRITUI

Sok
TANBUL

Amavutk0Y

v.0

1

16

cetvelinde yazit brittin mallarm ithalat ve ihracatrrun, muhafazasrmn, nakliyesinin ve bu
konularda yaprlacak olan iqlemlerin uygun gartlarda yiiriittilmesini saflayabilir.
$irket,
sermaye ve ycinetimine katrlacalr girketler aracrh[r yukarrda adr gegen konular ile ilgili
emtia
veya miistahzar iizerine miimesillik, komisyonculuk, ve acentelikler alabilir, verebilir.
$irket,
sermaye ve ydnetimine katrlacalr qirketlerin konusu ile ilgili olarak imtiyaz, ruhsatname,
patent ve ihtira beratr alabilir, marka tescil ettirebilir veya bagkalarr tarafindan

alnmrg ise
bunlan devir alabilir. Yukanda g<isterilen konulardan bagka ileride girket igin faydal ve
gerekli gdriilecek baqka. iqlere girigilmek istenildigi takdirde Yonetim Kurulu,nun teklifi
tizerine keyfiyet Genel Kurulun onayma sunulacak ve olumlu karar aldrktan sonra girket
bu
igleri de yapabilecektir. $irketin amag ve konusu da dahil olmak ijzerc esas s<izlegmede
de[igiklik yaprlmasr halinde, Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan gcirtig ve Giimriik ve Ticaret
Bakanh$r ile yasaiarrn 6ngdrdi.i[ii di[br mercilerden gerekli izinler almacaktu.

ginrnrix
MADDE

MERTGZi

4.

$irket merkezi istanbul

ili Bakrrkoy ilgesindedir.

Adresi : Merkez Mah. Aygrl Sok. No.60
Amavutk<iy-istaNgul' dur. Adres defigikliginde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve
Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve aynca Sanayi ve Ticaret Bakanllrna bildirilir.
Ticaret ve ilan edilmiq adresinden ayrrlmrq olmasma ralmen yeni adresini siiresi igerisinde
tescil ettirmemig girket igin bu durum fesih sebebi sayrlrr.

ginxrriN stinnsi
MADDE 5.
$

irket

srire

siz olarak faaliyet

gci

sterecektir.

SERMAYE
MADDE 6.
$irket Sermaye Piyasasr Kanunu hi.iktimlerine gdrb kayrth sermaye sistemini kabul etmig ve
Sermaye Piyasasr Kurulunun 02.03.2012 tarih 71220 sayrh izni ile bu sisteme gegmigtir.
$irketin kayrth selmaye tavanr 50.000.000-TL (EllimilyonTrirklirasr) olup, her biri 1 kr.
(Bitkuru$) itibari deSerinde 5.000.000.000 (Begmilyar) paya b<iliinmriqti.ir. Sermaye piyasasr
Kurulunca verilen kayrth selmaye tavan izni, 2017-202I yllan (5 yrl) igin gegerl idir. 2021
ytlr sonunda izin verilen kayrth sennaye tavanrna ulagmamrq olsa dahi, 2021 ylndan soffa
ycinetim kurulunun seflnaye artrrm kararr' alabilmesi igin, daha cince izin
verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarr igin, Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle
Genel Kuruldan
yeni bir stire igin yetki almast zorunludur. Siiz konusu yetkinin almmasr durumunda ycinetim
kurulu kararryla sermaye artrrrmr yapiamaz.
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$irket ydnetim kurulu 2017-2021 yrllarr arasrnda, Sermaye Piyasasr mevzuatr hiikiimlerine
uygun alarak, gerekli gcirdrilti zamanlard,a kayrth sermaye tavaruna
kad,ar pay ihrag ederek,
grkarrlmrq sermayeyi artrma ve itibari de$erinin rizerinde
pay grkarrlmasr, imtiyazb pay
sahiplerinin haklaflnrn krsttlanmasl ve pay sahiplerinin yeni alma
haklarrrun srrurlandmlmasr
konularrndakatat almaya yetkilidir. $irket sermayesi A ve B grubu paylarub<iltinmtigttir.
A
grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazlrdn.
sermayesi
Ti.irk Ticaret
$irketin
Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuatgergevesinde
arftrrrhp eskitilebilir. $irket
paylafl nominal delerlerinin rizerinde bir bedelle grkartrlabilir. yaprlacak
sennaye
artrrmlarrnda (A) grubu paylarrn karqrhlrnda (A) grubu, (B) grubu paylarrn
kargrlgrnda (B)
grubu yeni pay grkartrlacaktr. Ancak ortaklann yeni pay alma
haklarr srmrlandrlr takdirde,
grkarrlacak yeni paylarrn tiimti (B) grubu olarak grkanlacaktrr.
(A) grubu pay sahiplerinin
riighan haklarrm kullanmalarr durumunda kullamlmayan rrighan
haklarr, y<inetim Kurulu
tarafindan mevcut (A) grubu pay sahiplerine, paylan oramnda
teklif edilir. Sermayevi temsil
eden paylar, kaidelegtirme esasla' gergevesinde kaiden izlenir.
$irketin mevcut sermayesi 30.000.000,00-TL olup, bu sennaye her biri I kr. (Birkurug) itibari
deferinde 3'000.000.000 adet paya boltinmiigttir. Paylarrn 394.g50
TL nominal defer kargrlfr
39'495'000 adedi A grubu nama ya2rh,29.605.050 TL nominal
deger kargrhfr 2.960.505.000
adedi B grubu hamiline yazrhdt.

PAYLARIN DEVRI
MADDE

7.

Hamiline yazir hisse senetleri Ttirk Ticaret Kamrnu ve ilgili diger
mevzuat hi.ikiimlerine g6re
devir ve temlik olunur.
YONNTIVT KURULU SUNNSI

MADDE

8.

$irketin iqleri ve idaresi Genel Kurul tarafindan Tiirk Ticaret Kanunu hrikiimlerine uygun
olarak pay sahipleri tarafindan segilecek en az 5. en gok 9 riyeden
oluqacak bir ycinetim
Kurulu tarafindan ytirtitiiltir. Y<inetim kurulunun 5 i.iyeden oluqmasr halinde
2,6 iyeden
olugmast halinde 3,7 iiyeden olugmasr halinde 3,8 tiyeden
olugmasr halinde

4,9 tiyeden
A grubu pay sahiplerinin gofunlulunun cinerece[i adaylararasrndan,
genel kurulca segilir; Ycinetim Kurulu Uyeleri en gok
3(Ug) yrl igin segilirler. Segim stiresi
sona eren Yiinetim Kurulu Uyeleri yeniden segilebilirler.
Genel Kurul, luzum grinirse
Yrinetim Kurulu Uyelerini her zaman deli gtirebilir.
oluqmast halinde 4 tiyesi

YONNTiNN KITRULU KOMiTELERi

MADDE 9.
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Ydnetim kurulu, TTK'run 378'nci maddesi uyannca olugturulmasr gerekli riskin erken
saptanmasr ile ilgili di[er mevzuat kapsamrnda olugturulmasr gerekli komiteleri olugturur.

ginxnriN rEMSiLi
MADDE 10.
$irketin ydnetimini ve dtganya kaiqr temsili Ycinetim Kuruluna aittir. $irket tarafindan
verilecek btittin belgelerin ve yaprlacak scizlegmelerin gegerli olabilmesi igin bunlarrn girketin
unvanr veya kaqesi altrna konmuq ve qirketi temsil ve ilzarna krkndrklarr Y<inetim Kurulu
tarafindan grkartrlacak imza sirkiileri ile tespit, tescil ve ilan edilecek en az iki kiqinin
imzalannt tagrmasr gereklidir. Y<inetim Kurulu, bir kigiye tek bagrna girketi temsil etme
yetkisi verilebilecegi gibi, bu yetkinin birden fazla kigi tarafindan birlikte kullanrlmasma da
karar verebilir.

Ytinetim Kurulu diizenleyeceli bir ig yonergeye gdre ve ilgili mevzuat hiikiimlerine uygun
olmak gartryla y<inetimi, ktsmen veya tamamen bir veya birkag ydnetim kurulu iiyesine veya
tigiincii kigiye devredilebilir. Bunlarrn hizmet miiddetleri Ycinetim Kurulunun miiddetiyle
smrrh.degildir.
YONNTiVT KURULU TOPLANTILARI

MADDE 11.
Y<inetim Kurulu ayda en az I defa olmak izere, girket iqlerinin gerektirdi[i zamanlarda
toplanrr. Fevkalade durumlarda iiyelerden birisinin yazit iste$i izerrne Bagkan, Ycinetim
Kurulu'nu toplantrya galtrmazsa, iiyeler de isterse ga[rr yetkisine haiz olurlar. Toplantrlar
girket merkezinde yaprlrr. Ancak Ydnetim Kurulu karan ile toplantrlann girket merkezi
drgrnda bagka bir yerde yaprlmasr da mtimktindiir.

$irketin Ydnetim Kurulu toplanttsma katrlma hakkrna sahip olanlar bu toplantrlara, Tiirk
Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarmca elektronik ortamda da katrlabilirler. $irket,
"Ticaret $irketlerinde Anonim $irket Genel Kurull4rr Drgrnda Elektronik Ortamda Yaprlacak
Kurullar Hakkrnda Tebli! "htiktimleri uyarmca hak sahiplerinin bu toplantrlara elektronik
ortamda katrlmalarrna ve oy vermelerine imkan taruyacak Elektronik Toplantr Sistemini
kurabileceli gibi bu amag igin olugturulmug sistemlerden de hizmet satrn alabilirler.
Yaprlacak toplantllarda girket sdzlegmesinin bu hiikmii uyarrnca kurulmug olan sistem
iizerinden veya destek hizmeti ahnacak sistem iizerinden, hak sahiplerinin ilgili mevzuatta
belirtilen haklarrm tebli! hiikiimlerinde belirtilen gergevede kullanabilmesi saglamr.
Y<inetim Kurulu tiye tam saylsmm go[unlu$uyla (beg iiyeden oluqan ydnetim kurulu rig iiye
ile) toplamr ve toplantrda bulunan tiyelerin golunlu[u ile karar verir. Oylarda egitlik olmasr
halinde teklif reddedilmig sayrlrr. Ycinetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullamlrr.

Ret oyu veren, kalarrn altrna ret gerekgesini yazarak imzalar. Toplantrya katrlmay
yazlt olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Yonetim K
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hazrlamak, btitiin dnemli hususlar
hakkrnda rapor vennek ve kararlarrn tatbikine nezaret etmek ijzerc liizumlu kadar komite veya
komisyon kurabilir.

gidiqine bakmak, kendisine

hususlar

DENETiM
MADDE

1.2.

$irketin ve mevzuatta ongdriilen di[er hususlarrn denetimi hakkrnda Ttirk Ticaret Kanunu'nun
ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr'mn ilgili maddeler uygularur. Genel Kurul, gerek hissedarlar
arasrndan, gerekse drgarrdan olmak iizere tamamr A grubu pay sahiplerinin gofiunlulunun
g<isterecegi adaylar arasmdan en gok 3 (tiq) yrl igin I veya birden fazla denetgi seger. Bunlarrn
saylsl 5'i gegmez. G<irev si.iresi biten denetgilerin tekrar denetgilife segilmesi caizdir.
Denetgiler Ttirk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddeleri ve Sermaye Piyasasr Mevzuatt
htikiimleri uyarmca g<irev yaparlar. Denetgilerden her biri gerektiginde Ydnetim Kurulu ve
Genel Kurulu toplantrya gaprmaya ve toplantr gi.indemini saptamaya yetkilidir. Denetgilerin
ricretlerini Genel Kurul Tespit eder.

GENEL KURUL
MADDE 13.
$irket pay sahipleri, yrlda en azbir defa Ola[an Genel kurul halinde toplamr. $irket iqlerinin
gerektirdi[i durumlarda ise Olalantistii Genel Kurul halinde toplamrlar. Genel Kurul
toplantrlarrnda aga$rdaki esaslar uygularur:

$ekli : Genel Kurul toplantrlanna davette Ttirk Ticaret Kanununu hiikiimleri
ve Sermaye Piyasasr Mevzuatrmn ilgili hiiktmleri uygulamr. Genel Kurul toplantr
ilam, mevzuat ile ongdriilen usullerin yanr srra, miimkiin olan en fazla sayrda pay
sahibine ulagmayr sallayacak, elektronik haberlegme dahil, her tiirlii iletigim vasrtast
ile genel kurul toplantr tarihinden asgari 3 (tiq) hafta tinceden yaprlr.
a. Davet

b. Toplantr Vakti : Olafan genel kurul toplantrlan qirketin hesap d<inemi sonundan
itibaren 3 ay igerisinde ve senede en azbir defa, ola[aniistii genel kurul toplantrlan ise
girketin iqlerinin gerektirdifi hallerde ve zamanda yaprlrr.
c. Oy Verme ve Vekil Tayini : Ola[an ve olalaniistii, genel kurul toplantlarrndahazr
_-bulirnan hissedarlar veya vekillerin her pay igin bir oyu vardt. Oy hakkr vazgegilmez
bir nitelikte hak olup oy hakkrmn <iziine dokunulmaz. $irket oy hakkrmn kullamlmasr
zorlaqtrrcr uygulamalardan kagrnmayr prensip edinmigtir. Bu gergevede her pay

sahibine, oy hakkrm en kolay ve uygun qekilde kullanma firsatr sallamr. Oy hakkr
paym iktisap edinmesi amnda dofar. Genel kurul toplantrlarrnda hissedarlar
kendilerini di[er hissedarlar veya harigten tayin edecekleri vekil vasrtasr ile temsil
ettirebilirler. $irket hissedan olan vekiller kendi oylarrnda bagka temsil e
hissedarlarrn sahip oldufu oylarr kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde
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Piyasasr Kanunu

ve Sermaye Piyasasr Kurulunun halka agrk Anonim Ortaklklara

iligkin diizenlemelerine uyulur.
d. Mtizakerelerin Yaprlmasr ve Karar Nisabr : $irket Genel Kurul Toplantrlarr, "Genel
Kurul ig Yonergesi htikiimlerine gcire y<inetir. $irket Genel Kurul Toplantrlarrnda
toplantr ve karar nisaplarr igin Tiirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr

htikiimleri uygulamr.

:

e. Toplantr Yeri' Genel Kurul toplantrlarr pirketin merkezinde veya merkezin
bulundu$u qehrin elverigli bagka bir yerinde toplamr. Azrnhk haklarr Sermaye Piyasasr
Kurulu diizenlemelerine uygun olarak kullamlrr. Gerek ola[an ve gerekse olapani.istti
genel kurul toplantrlarmda, Gtimriik ve Ticaret bakanhlr komiserlerinin bulunmast ve
toplantr tutanaklanmn ilgililerle birlikte imza edilmesi garttrr. bakanhk temsilcisinin
gryabrnda yaprlacak genel kurul toplantrlannda ahnacak kararlar ve bakanhk
temsilcisinin imzasrnt taqrmayan toplantr tutanaklarr gegerli de[ildir.

f. $irketin

-

Genel Kurulu'na katrlma hakkr bulunan hak sahipleri bu toplantrlara, Ttirk
Ticaret Kanunun 1527 nci maddesi uyarmca elektronik ortamda da katrlabilir.
$irket,

Anonim $irketler'de Elektronik Ortamda Yaprlacak Genel Kurullara iliqkin
Ydnetmelik hrikiimleri uyarrnca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantllarrna elektronik
ortamda kahlmalarrna, gdriiq agrklamalarma, rjneride bulunmalarrna ve oy
kullanmalarrna imkan taruyacak elektronik genel kurul sistemini kurabilece[i gibi bu
amag igin olugturulmuq sistemlerden de satrn alabilir. Yaprlacak ttim genel kurul
toplantrlarrnda esas scizlegmenin bu hiikmii uyarrnca, kurulmug olan sistem iizerinden

hak

sahiplerinin ve temsilcilerinin, anilan Ydnetmelik hrikiimlerinde belirtilen

haklarrnr kullanrlabilmesi saElamr.

ir,,q,N

MADDE 14.
$irkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplantr ilanlan, mevzuat ile ongdrtilen usullerin yanl sra
miimkiin olan en fazla sayrda pay sahibine ulagmayr sallayacak gekilde elektronik haberlegme
dahil, her ttirlti iletigim vasrtasr ile Trirk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili
diler mevzuat hiiktimlerinde belirtilen asgari stireler dikkate ahnarak yaprlrr. Sennaye
Piyasasr Kurulu dtizenlemelerine gcire yaprlacak ozel durum agrklamalarr ile diler her trirlii
agrklama,

ilgili mevzuat hiikrimlerine uygun olarak yaprlrr.

HESAP OONNVTi

MADDE

15.

:

$irketin hesap yrh Ocak aymm ilk giintinden baglar ve Arahk aymm sonuncu gtinti sona erer.

KAR'IN TESPITi VE DAGITIMI
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MADDE 16.
$irketin hesap dcinemi sonunda tespit edilen gelirlerden, girketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi girketge ddenmesi veya aynlmasr zorunlu olan miktarlar ile qirket tiizel
kiqiligi tarafindan cidenmesi zorunlu vergiler diigiildiikten soma geriye kalan ve yrlhk
bilangoda gortilen safi (net) kar, varsa gegmiq yl zarurlanmn dtigiilmesinden sonra, srrasryla
aqa[rda g<isterilen qekilde tevzi olur :

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akge

:

a- Odenmiq sermayenin 1/5'ini bununcaya kadar o/o5 kanuni yedek akge ayrrlrr.

Kar payr

:

b- Geri kalan krsmmdan, varsa ytl

igerinde yapian ba[rq tutarrmn ilavesi ile
bulunacak mebla[ tizerinden, Genel Kurul tarafindan belirlenecek kar dalrtrm
politikasr gergevesinde ve ilgili mevzuat hiiktimlerine uygun olarak kar payr
ayrrlr.
c- Yi.izde beq kanuni yedek akge ile kar payr ayrrldrktan soma, kalan krsmrmn o/o I}'u
(A) grubu pay sahiplerine hisseleri oranmda dalrtrlmak izere aynlr.

d- Yukandaki bentler uyarmca yaprlan dalrtrmdan soma kalan kann en fazla Voll'i
y<lnetim kurulunun teklifi ve Genel Kurulun karan ile qirket y<inetim kurulu iiyeleri
ile memur, miistahdem ve iggilerine tahsis olunabilir.
e- Arta kalan ktstm, girket ycinetim kurulunun teklifi iizerine Genel Kurul kararr ile
ktsmen veya tamamen veya Tiirk Ticaret Kanunu'nun 52l.maddesi uyannca kendi
iste[i ile ayrrdr[r yedek akge olarak gelecek yllaradevredebilir.

ikinci Tertip Kanuni Yedek Akge :

f- Pay sahipleriyle kara igtirak eden diler kimselere da[rtrlmasr kararlagtrrrlmrq olan
ktsrmdan, ddenmig sermayenin Yo5'i oranrnda kar payr dtigiildiikten sonra bulunan
tutarm onda biri, TTK'un 519'ncu maddesinin 2'nci fikrasl uyannca ikinci tertip
kanuni yedek akge olarak aynlrr. Yasa hiikmii ile ayrrlmasr gereken yedek akgeler

'ayrrlmadrkqave

esas s<izleqmede pay sahipleri igin belirlenen kar payr

nakden veya
pay bigiminde da[rtrlmadrkga, bagka yedek akge ayrrlmasrna, ertesi y:ira kar
aktanlmastna ve temetti.i dalrtrmndairrrtiyazh pay sahiplerine katrlma, kurucu ve adi
intifa senedi sahiplerine, yonetim kurulu fyeleri ile memur, mi.istahdem ve iqgilere,
geqitli amaglarla kurulmuq olan vakrflar ve bu gibi kigi veya kurumlara kar payl

daprtrlmasrna karar verilemez.

Kar payr, da[rtrm tarihi itibariyle mevcut paylanrun ti.imiine, bunlarm ihrag ve iktisap tari
dikkate ahnmaksrLrn egit olarak dafrtrlrr. Da[rtrlmasrna karar verilen karrn dalrtrm
zaman1' ydnetim kurulunun bu konudaki teklifi iizerine genel kurulca kararlagtrrr
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Sermaye Piyasasr Kanunu'nun ilgili madde hriktimleri ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun
konuya iliqkin diizenlemelerine uymak kaydryla ortakhklanna kar payl avansr daprtabilir.

YEDEKAKCE
MADDE 17.
$irket tarafindan yedek akgelerin ayrrlmasr hususunda Ttirk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasasr Mevzuatrna iligkin htikiimler uygulamr.
iNris^q.H vE TASFiYE
MADDE 18.
$irketin infisah ve tavsiyesi halinde Tiirk Ticaret Kanunu'nun ilgili hiikiimleri uygulamr.

A.$
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