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TRABZONSPOR sPoRTiF YATTRTM vE FUTBoL igLETMEcil-irbi TicARET A.g.
ANA SOZLE9MESi

KURULUS

Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr ve uyruklarr yazrlr kurucular arasrnda
Ttirk Ticaret Kanunu'nun anonim girketlerin ani surette kuruluglarr hakkrnda hrjkrjmlerine
gore bir anonim girket tegkil edilmigtir

sinrerit Uruvarur

W.5jrketinunVan|.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL
T9LETM ECILTcI TTCARET ANONIM SIRKETI'd i r.

AMAC VE KONU:

Madde 3- $irket, Trabzonspor profesyonel futbol takrmrnrn ("TS Futbol Taktm")
performanstnt ulusal ve uluslararasr platformlarda en rlst duizeye grkarmak maksaOryla
gerekli geligmig yonetim yaptstnt olugturmayr amaglamaktadlr.

$irket bu amaca yonelik olarak Trlrk Futbol Federasyonun Profesyonel Futbol ve Transfer
Talimatt 74' Maddesi dahil ve fakat bununla srnrrlr olmaksrzrn tabi olaca!r ilgili trim
mevzuat htlktimlerine uymak ve idman ve spor faaliyeti kapsamrnda kalmak kaydryla her
tUrlri girigimde bulunur. Ozellikle:

1' Trabzonspor Futbol igletmecili!i Ticaret Anonim girketi'den ("Futbol A.g.") veya
Trabzonspor Kulrlbri Derne!inden ("Kulr.ip"), TS Futbol Takrmrnr kiralayabilii veya
devralabilir; TS Futbol Taktmrnrn sportif, ef itsel hukuki ve ekonomik faaliyeilerini krsmen
veya tamamen yonetebilir, profesyonel futbol faaliyetlerinin srirdrirrilebilmesi igin
futbolcularla sozlegme imzalayabilir, kulrjplerine transfer bedeli odeyebilir, sozlegme
gerelince odemelerde bulunabilir, sozlegmeleri sona eren futbolcularr bedel kargrlrlr veya
bila bedel serbest brrakabilir ya da bagka bir kulriple sozlegme yapmastna izin verebilir, 

'

2. Profesyonel futbola iligkin olarak gegitli ozel mr.isabakalar ve turnuvalar dahil fakat
bunlarla stntrlt olmakstztn her trirlri idman ve futbol faaliyeti etkinlifri ve organizasyonunu
dLizenleyebilir, dtizenletebilir, katrlabilir, bunlarrn hakkrnr satrn alabilir veya her trjrlri
gekilde kiralayabilir; bu anlamda ihtiyag duyacaf r sayrda sporcu, teknik adam ve yardrmcr
personel istihdam edebilir ve bu faaliyetlerden stadyum mag hasrlatr, stadyum kira
gelirleri dahil ilgili trlm gelirleri elde edebilir,

3' Profesyonel futbola iligkin olarak gegitli ozel mrisabakalar ve turnuvalar dahil fakat
bunlarla stntrlt olmakstztn her trirlri idman ve futbol faaliyeti etkinlif i ve organizasyonun
icrast amacryla her nevi stadyum/ spor kompleksi, spor salonu ve tesis, vb, kurabilii, inga
edebilir yahut ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satrn alabilir, yahut igletmesini
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1. Faruk Nafiz Ozak H.Bey Mah. Tayqunodlu Sok, No: 3 Trabzon T,C.
2. Cafer Hazarodlu Belediye Kargrsr Kefeli Apt. No: 6/3Trabzon T.C.
3. Ali Zafer Ozdemir Semerciler Cad. No: 1 Trabzon T,C.
4. Muharrem Arz Gazipaga Mah. Balrkpazafl Sok. No: 3/2Trabzon T.C,
5. Adnan Adil Mriftriodlu Gazipaga Mah. Cami Sok. No: 83 Trabzon T.C,



do!rudan yriruitebilece$i gibi, sdzlegmeler yoluyla bir veya bir kag igletmeciye bedel
mukabili igletmesini belirli srireli veya sriresiz devredebilir, ve gelir elde edebilir;

4' Profesyonel futbol faaliyetleri kapsamrndaki her trlrlri faaliyeti basrn yaytn ve her trirlrj
gorsel arag ile (radyo, televizyon, internet ve benzeri) yayrnlatabilir ve bu yayrnlardan
gelir elde edebilir,

5. Profesyonel futbol ile ilgili olarak forma ve saha igi reklamlarr dahil ve fakat bunlarla
stntrlt olmakstztn yurt iginde ve yurt drgrnda her konuda reklam, tanrtrm, faaliyeflerinde
bulunabilir veya bunlarr rigtincri kigiler marifetiyle yaptrrabilir ve bu faaliyeUeiden gelir
elde edebilir,

5' Profesyonel futbol faaliyetlerine yonelik her ttlrlri sponsorluiu kabul edebilir ve bu
ydntemle gelir elde edebilir,

7. Profesyonel futbola iligkin Eegitli ozel mrlsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla
stntrlt olmakstztn her ttirlti idman ve futbol faaliyeti etkinlili ve organizasyonunun
yaptldt!t mahallerde bu faaliyetlere katrlanlara ve izleyicilere hizmet vLrecek rjniteler
kurabilir, igletebilir veya bu faaliyeti rigrincri kigilere yaptrrarak gelir elde edebilir,

B' Profesyonel futbol ile ilgili olarak idman ve spor faaliyetlerini yrirritecef i "Trabzonspor"
ismi dahil ve fakat bununla srnrrlr olmaksrzrn profesyonel futbolla ilgili igletme adr, ihtira
beratt, marka, patent, imtiyaz, know-how, lisans hakkr ve benzeri fikri ve srnai mulkiyet
haklartnt velveya bunlart kullanma (lisans) haklarrnr iktisap edebilir, bu haklarr kendi
adtna tescil edebilir, gere!inde devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatrn
6ngorduIti gergeve iginde bu kabil haklarr srireli veya sr.iresiz kiralayabilir, kiraya
verebilir, yattrtmctlartn aydtnlatrlmasrnr teminen ozel haller kapsamrnda Sermaye piyasasr
Kurulu taraftndan gerekli gdrrilecek agrklamalarrn yaprlmast kaydlyla rigrincri kigilerin
istifadesine tahsis edebilir,

9' Konusu ile ilgili olarak gerekli her trirlrl malzeme, makina ve alet pargalarr yurtiginden
ve drgrndan temin edebilir,

10' Her ttirlti hediyelik egya, kozmetik rirrinr.i, spor malzemesi, spor giysisi ve diier her
ttlrlti giysi riretiminde kendi markasrnrn ve isminin kullanrlmasrna izin verebilir ve
kargrlr!rnda isim hakkr ricreti ve/veya lisans rlcreti elde edebilir,

11' Konusu ile ilgili panel, seminer, kurs, anma toreni, vb gibi etkinlikler dUzenleyebilir,
aragtlrma ve e!itim galtgmalart yapabilir, bunlarl rlgrincri kigiler marifetiyle yaptrrabilir;
yurt iginde ve drgrnda fuarlara igtirak edebilir,

12. Konusu ile ilgili yabancr rilkelerde temsilcilikler, buirolar agabirir,

13' Konusu ile ilgili olarak yurt iginde ve drgrnda resmi ve ozel ihaleler (<irne!in reklam,
naklen yaytn vb. ihaleleri) drizenleyebilir ya da drizenlenen ihalelere katrlabilir.

14. Amator ve profesyonel futbolcularrn, teknik veya idareci kimselerin yahut taraftarlarrn
yurt iginde veya dtgtnda, kargtlagma yahut idman yapacaklarr yerlere ulagmalarrnr temin
amactyla, her ttirlti kara, deniz ve hava araglarr satrn almak, kiralamak, satmak, veya
kiraya vermek;

15. Genglik ve Spor Genel Mridrirltifrl, TLirkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA'nrn
yayrnlayaca!r trizuk ve genelgeler gergevesinde idman ve spor faaliyetlerinde bulunmak

Yukarrda bahsedilen faaliyetleri yerine getirirken girket:

A) Lr.izumlu gorrilecek menkul ve gayrimenkul mallarr satrn alabilir, satabilir, inga
edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rizerlerinde ipotek tesis ve fek edebilir, finansal



kiralamaya konu yapabilir, satrg vaadi, menkul rehni, ticari igletme rehni tesis edebilir,
soz konusu haklart tapu siciline ve ilgili di{er sicillere gerh ve tescil ettirebilir; sahip
bulunduf u menkul ve gaynmenkulleri ipotek, rehin ve ticari igletme rehni de dahil olmak
Uzere kendisi veya tigtincri kigiler adrna her ne nam ve gekilde olursa olsun teminat olarak
gosterebilir, ipefsklgrin terkinini talep edebilir, her tr]rlLi kefalet ve teminat verebilir ve
bunlarla stnlrlt olmamak tizere menkul ve gaynmenkullerle ilgili olarak her gegit ayni ve
gahsi haklarr kendi veya rigrincri kigiler lehine tesis edebilir,

Ancak, $irket r;ahip oldulu varlrklar ve haklar r-izerinde, girket sermayesinin o/o5f inden
fazlastna velveya yonetim ve denetim imtiyazrnr haiz hisse senetlerine sahip olmalarr
nedeniyle $irket yonetiminde kontrolri elinde bulunduran gergek ve trizel kigiler ile girket
ve Kultip yonet,im ve denetim kurulu riyelerinin, Kulrip ve Kulrip ile do!rudan veya d-olaylr
iligkisi bulunan rigrincri kigilerin borcunu teminen temlik, kefalet, ipotek ve ayni hak tesis
edemez.

UgUnctl kigiler ile yaprlacak trim iglemler igin yatrrrmcrlarrn aydrnlatrlmasrnr teminen, ozel
haller kapsamtnda Sermaye Piyasasr Kurulu'nca aranacak gerekli agrklamalarrn yaprlmasl
zorunludur.

B) Her ttirlti ticari, idari ve hukuki iglemi gergeklegtirebilir; konusu ile ilgili her trlrlrj
ithalat ve ihracat yapabilir,

C) Amag ve konusunun gerektirdi!i igler igin aracrlrk faaliyeti ve portfoy igletmecilif i

niteli!inde olmamak kaydryla mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancr, gergek
veya ttlzel kigilerle igbirli{i yapabilir, bunlarr girkete ortak edebilir veya bunlarla yeni
girketler kurabilir veya kurulmug tegebbr.islere dahil olabilir; yerli veya yabancr girket veya
igletmeleri tamamen veya krsmen devralabilir, bu girket veya igletmelerin sermayesine
igtirak edebilir, mevcut girketlerin hisse ve intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklrir
belgelerini, finansman bonolarrnr satrn alabilir veya satabilir,

D) Konusu ile ilgili olarak $irket amag ve konusunun gerektirdi!i trim sozlegmeleri
akdedebilir ve bu meyanda, ktsa, orta ve uzun vadeli kredi alabilir, odr-ing para verme
iglemlerine iligkin mevzuat hr.ikrimleri gergevesinde odring verebilir, teminat mektubu
verebilir ve ayr'rn Sekilde borglanabilir, odrlng alabilir,

E) Amag ve konusunun gerektirdi!i igler igin aracrlrk faaliyeti ve portfoy igletmecili{i
niteliiinde olmamak kaydryla polige, bono, gek, tahvil, varant, finansman bonosu ve
benzeri ktymetli evrak, borg senedi ve sair kabili devir belgeleri kegide, tanzim, kabul,
ciro, imza ve ihrag edebilir,
F) Ytirtlrltlkteki mevzuata gore yabancr uyruklularr istihdam edebilir,

G) Yukarlda bahsedilenler drgrnda gelecekte girket igin faydalr ve gerekli gorrilecek
bagka konularda faaliyet gdstermek igin Yonetim Kurulu tarafrndan girketin Ana
Scizlegmesinin tadil metnini onaylamak rizere Genel Kurula sunulmasr gerekir. Bu amacr
gergeklegtirmek igin Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ve T.C. Giimri,ik ve Ticaret
Bakanlr!t'ntn on onaytntn alrnmasr gerekir.

H) $irketin kendi adtna ve 3. kigiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi
veya ipotek dahil rehin hakkr tesis etmesi hususlannda Sermaye piyasast
mevzuatt gergevesinde belirlenen esaslara uyulur.

SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERi:

Madde 4- girketin merkezi Trabzonspor
Trabzon adresindedir, Adres defigiklifinde
Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir.

Mehmet Ali Yrlmaz Tesisleri Havaalanr altr,
yeni adres Ticaret sicilinde tescil ve Ttirkiye



Ayrtca bu de!igklik T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanhfit'na ve Sermaye piyasasr
Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adrese yapllan tebligatlar girkete yaprlmrg sayrlrr,
Tescil ve ilan edilmig adresinden ayrrlmrg olmasrna ra!men, yeni adresini sriresi iginde
tescil ettirmemig girket igin bu durum fesih sebebi sayrlrr,

$irket Yonetim Kurulu'nun alaca!r karara dayanarak T.C. Giimri,ik ve Ticaret Bakantrfit
ile Sermaye Piyasast Kurulu'na bilgi vermek ve sermaye piyasast mevzuatt
hiikiimleri gergevesinde gerekli iizel durum agrklamalannt yapmak garttyla yurt
iginde ve yurt drgrnda gubeler agabilir.

sinreriru sUnesi

Madde 5- $irketin sr.iresi kesin kurulugundan baglamak rizere srnrrsrzdrr. Bu srjre
Sermaye Piyasasl Kurulu ile T.C. Gi,imriik ve Ticaret Bakanll!t'ndan (Trabzon
Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Miidi,irliisii) izin almak ve ana sozlegme de!igtirilmet
suretiyle krsaltrlabilir.

SIRKETIN SERMAYESi

Madde 6- $irket, 6362 sayrlt Kanun hrikrimlerine gore kayrtlr sermaye sistemini kabul
etmig ve Sermaye Piyasast Kurulu'nun 30.10.2014 tarih ve 31/1031 sayrlr izni ile kayrflr
sermaye sistemi ne gegm igti r.

$irketin kayttlt sermaye tavanr 125.000.000 TL (Yriz Yirmi Be9 Milyon Ttirk Lirasr) olup,
her biri 1 TL (Bir Trlrk Lirasr) nominal de{erde 125.000.000 (Yriz Yirmi Beg Milyon) adet
paya ayrrlmrgtrr.

Sermaye Piyasasr Kurulunca verilen kayrtlr sermaye tavanr izni, 2OI4-2018 yrllarr (5 yrl)
igin gegerlidir, 2018 ytlt sonunda izin verilen kayrtlr sermaye tavanlna ulagrlamamrg olsa
dahi, 2018 ytltndan sonra Yonetim Kurulunun sermaye artrrrm kararr alabilmesi igin; daha
once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin
almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir srire igin yetki alrnmasr zorunludur. Soz konusu
yetkinin altnmamast durumunda yonetim kurulu kararryla sermaye artrrrmr yapllamaz.

$irketin gtkarrlmrg sermayesi 1OO.O0O.OOO.-TL olup, bu sermaye A ve B gruplarrna ait
her biri 1-TL nominal deierinde toplam 1OO.OO0.OOO adet paya aynlmrgtrr, Soz konusu
sermayenin tamamr odenmigtir.

Mevcut sermayeyi temsil eden paylann grup, trlr, pay adedi ve nominal de!erleri toplamr
aga!rdaki gibidir:

Grubu ve Trirri: A (nama)

Pay Adedi: 51,OOO,OO0

Nominal Defreri : 51,OOO.OO0.-TL

Grubu ve Trirri: B (hamiline)

Pay Adedi: 49.OOO.OOO

Nominal Deleri : 49.OOO.OOO.-TL



Qlkartlan paylar tamamen satrlarak bedelleri odenmedikge veya satllamayan paylar iptal
edilmedikge yeni pay grkarrlamaz.

Yaptlacak sermaye arttrtmlarrnda aksi kararlagtrrrlmadrkga A grubu paylar kargrlrfrnda A
grubu, B grubu paylar kargrlr!rnda B grubu paylar grkarrlrr. Sermaye artrrrmlarrnda yeni
pay alma haklarlnln ktsttlanmasr halinde A grubu paylar grkarrlamaz, sadece B grubu
hamiline yazrlr paylar grkarrlrr.

Yonetim Kurulu, 20L4-20I8 yrllarr arasrnda Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat
htlktimlerine uygun olarak gerekli gordLiiLi zamanlarda kayrtlr sermaye tutarr tavanrna
ulagtncaya kadar, yeni pay ihrag ederek grkarrlmtg sermayeyi arttrrmaya, primli veya
nominal deferinin altrnda pay ihracr konusunda karar almaya, imtiyazlr pay sahiplerinin
haklartnt, esas sozlegmenin 7 ve B. maddesinde A grubu paylara tanrmlanan oransallrk
dikkate altnmak suretiyle, ktsmen veya tamamen krsltlamaya, difer pay sahiplerinin yeni
pay alma haklarlnr ktsmen ve/veya tamamen srnrrlandrrma hususlarrnda karar almaya
yetkilidir. Yeni pay alma haklartnr krsrtlama yetkisi pay sahipleri arasrnda egitsizli!e yol
agacak gekilde kullanrlamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydilegtirme esaslan gergevesinde kayden izlenir.

$irketin sermayesi, gerekti!inde Trirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatl
hri krimleri gergevesi nde a rtr rr la bi li r ve azaltr labilir.

Ig kaynaklardan yaprlan sermaye artrrrmlarrnda bedelsiz paylar, grup aynmr yaprlmaksrzrn
arttrtm tarihindeki mevcut britrln paylara ve brltrln gruplara verilecektir.

Igbu esas sozlegme maddesi ile tanrnan yetki gergevesinde girket Yonetim Kurulunca
altnan kararlar Sermaye Piyasasr Kurulu'nun belirledif i esaslar gergevesinde ilan edilir,

PAYLAR:

Madde 7- $irket paylart Sermaye Piyasasr Mevzuatr, TTK ve ana sozlegme hrikrimleri
gergevesinde nominal delerlerinin rizerinde veya altrnda bir bedelle grkartllabilir.

1) Pay Gruplarr:

Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrrlmrgtrr,

IOO.OOO.OOO (Yi,izmilvon) Trirk Liralrk girket sermayesinin;

- o/o 5f ine tekabrll eden 51.OOO.OOO adet pay (A) grubunu;

- o/o 49'una tekabtil eden 49.O0O.OOO adet pay ise (B) grubunu olugturmaktadrr.

2- Paylarrn Trirri ve Temettti Kuponlarr:

(A) grubu paylarrn tamamr nama yazrlrdrr,

(A) grubu nama yazrlr paylar hig bir gekilde hamiline yazrlr hale dcinrigttirtilemez.

(B) grubu paylarrn tamamr hamiline yazrlrdrr.



Sermayeyi temsil eden paylar, kaydilegtirme esaslarr gergevesinde kayden izlenir.

3- Pay Gruplarrna iligkin imtiyazlar:

$irket yonetim kurulu riyeleri (A) grubu pay sahibinin gosterece!i adaylar arasrndan
Genel Kurul tarafrndan segilir.

PAYLARIN DEVRi

Madde 8-

Ttirk Ticaret Kanunu'nun 313'r.incri maddesi hLikmri gere!ince Yonetim Kurulu riyelerinin
kigisel sorumluluklartna kargrlrk merhun hrikmrinde olan girkete tevdi olunmug paylar,
ibra karartnt izleyen tigtincri ayrn sonuna kadar, hangi gruptan olursa olsun higbir get<lt ve
su rette devrol u na m azlar.

Bu gekilde tevdi olunmug paylardan dofafl oy, temettri ve sair hissedarlrk haklarrnrn
trimrlnri tevdi eden malik kendi kullanlr,

2- (A) qrubu pavlar hakkrnda:

(A) grubu nama yaztlt paylar, higbir gekil ve surette hig kimseye devir ve temlik
edilemezler.

(A) grubu paylar devir ve temlik edilemeyece!i gibi, bunlar teminat olarak kullanrlamaz,
rehin edilemez ve tizerlerinde higbir hakiki veya hrikmi gahrs lehine intifa hakkr tesis
olunamaz.

Brltrin bu krsrtlamalar (A) grubu paylar rizerinde belirtilir.

Ttirk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesinde sayrlmlg olan istisnai durumlar harig olmak
izere, her ne gekil ve suretle olursa olsun, (A) grubu paylann zilyedi olmug kimse,
$irkete kargt malvarltksal haklarrn drglnda kalan di!er hissedarlrk haklarrnrn higbirini
kullanamaz.

A Grubu nama yazrlr pay sahibinin $irkette sahip oldulu A Grubu paylann toplamr hig
bir zaman $irketin toplam paylanntn o/o5f inin altrna inemez,

3- (B) grubu pavlar hakkrnda:

Hamile yaztlt (B) grubu paylartn rigrincri kigilere devri Tr.irk Ticaret Kanunu htlkrlmleri
gergevesinde hig bir kogula ba{lr olmaksrzln, tamamen serbesttir.

HissE sEN ETLERiITIiI.I YENiLEN MEsi

MAddC 9- YUNUNIUTTEN KALDIRILMISTIR



TAHviL FiNANSMAN BoNosu KAR vE ZARAR oRTAKLTGT BELGEsi vr oiGen
eoncLaN Ma seN rrleRitrin iH nncr

Madde 1O- Sermaye Piyasast Kanunun 13. maddesi uyannca Yonetim Kurulu kararryla
tahvil ve dif er borglanma senedi ihrag edilebilir ve halka arz edilebilir,

$irket, yurtiginde ve/veya yurtdrgrnda, teminatlr veya teminatsrz -aracrlrk faaliyeti ve
menkul ktymet portfoy igletmecili!i niteli!inde olmamak kaydryla- her nevi tahvil, kar ve
zarar ortaklr!r belgesi, finansman bonosu, hisse senedi ile de$igtirilebilir tahvil, katrlma
intifa senetleri, borglanma senedi ve Sermaye Piyasasr aracr nitelif inde olan her ttjrlrj
menkul krymetleri ihrag edebilir. ihrag edilecek sermaye piyasasr araglarrnrn limiti
konusunda sermaye Piyasasr mevzuatr ve ilgili drjzenlemeler uygulanrr.
Tahvil ve di!er borglanma senetleri tamamen satrlmadrkga veya satrlmayanlar iptal
edilmedikge aynr trirden yeni tahvil ve diler borglanma senedi grkarrlamaz.

Madde 11- $irket, Genel Kurul tarafrndan go$unlufiu icrada giirevli olmayan Ti,irk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatl'nda belirtilen gartlara haiz 5 (beg)
riyeden olugan bir Yonetim Kurulu tarafrndan yonetilir.

Yiinetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak iizere, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun
Kurumsal Yiinetim ilkelerinde belirtilen, yiinetim kurulu iiyelerinin
baIlmslzlt!rna iligkin esaslar gergevesinde yeterli saytda ba!tmstz yiinetim
kurulu liyesi genel kurul taraftndan segilir.

Ydnetim Kurulu tiyelerinin tamamr, (A) grubu pay sahibinin gdsterece!i adaylar arasrndan
Genel Kurul tarafrndan segilecektir.

Ydnetim kurulunda giirev yapan balrmsrz ytinetim kurulu iiyeleri haricindeki
ytinetim kurulu uyelerinin Kultip tiyesi olmasr zorunludur.

Yonetim Kurulu tiyelerinin $irket hissedarr olmasr zorunludur. Hissedar olmayan kigilerin
de Ydnetim Kurulu'na segilmeleri mrimkrin olmakla beraber, bu kigiler ancak pay sahibi
olunca tiyelik haklartnr ve gdrevlerini ifa etmeye baglarlar, Ancak pay sahibi bir trjzel
kiginin temsilcisi olan Yonetim Kurulu riyesinin pay sahibi olmasr gerekmez,

Yonetim Kurulu tlyelerinden her biri igin Trlrk Ticaret Kanunu'nun 313'r-incri maddesinde
ongcirtilen miktarda paytn -bunlarrn sorumlulu!unun teminatr olarak- girket'e tevdi
edilmesi gerekir.

G6REv DAGILIMI

Madde 12- Yonetim Kurulu, ilk toplantrsrnda, riyeleri arasrndan bir Bagkan ve bir
Bagkan Yardtmctst belirleyecektir. Bagkan ve Bagkan Yardrmcrsr segimi, yonetim
Kurulunun salt go!unlukla alaca{r karara g6re, agrk ya da kapalr oyla yaprlrr.

Yonetim Kurulu Bagkanr ve engel halinde Yonetim Kurulu Bagkan Yardrmcrsr, yonetim
Kurulunu ola!an ve veya ola!anrlstri toplantrya galrrmak, grindemi saptamak,
tutanaklarln ve karar metinlerinin tanzimini gozetmekle yetkili ve gorevlidirler.

Yonetim Kurulu Bagkanr ve engel halinde Yonetim Kurulu Bagkan Yardrmcrsr, $irket'in
temsil ve ilzamtnt igermeyen ve muteberiyetleri ozel imza selahiyetini gerektirmeyen her



trirlri yazrgma ve belgeyi
ilzama yetkili olanlar ve
ilan olunur.

tanzim ve mr.lnferiden
yetki srnrrlarr Yonetim

imzalamaya yetkilidir. girketi temsil ve
Kurulunca tespit edilip, usulen tescil ve

Madde 13- Y6netim Kurulu riyeleri, rlg (3) yrllrk donem igin segilecek olup, rigrincri yrlrn
sonunda Genel Kurul taraftndan yeni Yonetim Kurulu Uyeleri segilip, bu karar Ticaret
Sicili'ne tescil edilene kadar gorevlerini stirdrireceklerdir. Belli bir trizel kigiyi temsil eden
bir Yonetim Kurulu tiyesinin o trizel kigiyle iligkisinin kalmadr!r pay sbhibi trlzel kigi
taraftndan Yonetim Kurulu'na bildirildi!i taktirde o kiginin Yonetim Kurulu riyeli!i sonL
ermig sayrllr.

Y6netim kurulu tiyeli!inin herhangi bir nedenle bogalmasr halinde bogalan riyeli!in yerine,
ilk genel kurul toplanttstnda onaylanmak lizere, bu siizlegmenin 11. maddesinde
belirlenen esaslar, TTK, md315 ve Sermaye Piyasast Mevzuatr'nda belirlenen
gartlar uyarlnca Yonetim Kurulu'nca atama yapilir, Atamasl yapllan r.iyenin gdrev suiresi,
ayrtlan Uyenin kalan gorev stiresi kadardrr. Genel kurul atanan riyeyi onaylamazsa, bu
s6zlegme htiktimleri uyannca ve Tiirk Ticaret Kanunu ile Sermaye piyasasr
Mevzuatr'nda belirtilen gartlara uygun surette yeni iiye segimi yaprlrr

Bu sekilde segilen riyenin gorev sr.iresi diger tlyelerin gorev sriresiyle sinirlidir.

Gorev sr.lreleri sona eren riyeler tekrar segilebilirler.

BaSlmslz yiinetim kurulu iiyeleri igin Sermaye Piyasasl Kurulu'nca belirlenen
esaslar saklrdtr.

Yiinetim kurulu, uygun giirece!i konularda kendi i,iyeleri velveya i,iyesi olmayan
kigilerden olugan gegitli komite veya alt komiteler olugturabilir. Bu komiteler
Sermaye Piyasast Kurulu Kurumsal Yiinetim ilkeleri ve ilgili mevzuat hiikiimleri
gergevesinde yaprlandtnltr.

Madde 14- Ycinetim Kurulu $irket iglerinin gerektirdili srklrkta ve en az ayda bir toplanrr,

Yonetim kurulu toplanttlarrna galrr yazrlr olarak ve grindemi de igermek koguluyla Bagkan,
engel halinde Bagkan Yardtmctst tarafrndan en seri iletigim yoluyla yapllrr. Her y6netim
kurulu tiyesi yonetim kurulunun toplantrya davet edilmesini bagkandan yaztlr olarak
istemek hakkrna sahiptir,

Toplantt yeri kural olarak $irket'in merkezidir. Ancak Yonetim Kurulu toplantrlan Trirkiye
iginde ya da drgrnda Yonetim Kurulu Bagkanr'nrn tayin edece{i bir bagka yerde de
yaprlabilir.

Toplanttlara, Yonetim Kurulu Bagkanr, engel halinde Yonetim Kurulu Bagkan yardrmcrsr,
engel halinde, en yaglr Yonetim Kurulu rlyesi bagkanlrk eder. Her riye, Yonetim Kurulu
Bagkanlr!rnca tanzim edilmig gr.indeme, muzakeresini talep ettiii maddeyi, mrjzakere
baglamadan ilave ettirebilir,

Yonetim Kurulu kararlart toplantr yolu ile allnabilece{i gibi, Trirk Ticaret Kanunu'nun
330'uncu maddesi htlkmrine gore haberlegme yolu ile de alrnabilir. Alrnan kararlar,
Yonetim Kurulu Karar Defteri'ne yaprgtrnlarak altlarr ve kenarlarr toplantrya katrlan riyeler
taraftndan imzalantr, Tescil ve ilanr gereken kararlara iligkin iglemler kanuni sr-iresi iginde
tamamlanrr.



Sermaye Piyasast Kurulu'nun baSrmsrz yiinetim kurulu iiyelerinin karar
nisaplarlna iligkin di,izenlemeleri sakll kalmak garttyla, Y6netim Kurulu iiye tam
saylslnln yarldan fazlasl go!unlukla toplantr ve kararlannt toplantlya katllanlann
go$unlu$uyla ahr. Oylarda egitlik olmasr halinde teklif reddedilmig layrltr.

Ycjnetim Kurulunda oylar el kaldrrmak suretiyle ve agrk olarak verilir. Gerektilinde
Yonetim Kurulu Bagkantntn uygun gormesi halinde gizli oyla karar alrnabilir.

YONETIM KURULU'NUN GOREV VE YETKiLERi

Madde 15- $irket'in ydnetimi ve drgarrya kargr temsili Yonetim Kurulu'na aittir. girket'in
igbu Ana Sozlegme'nin Amag ve Konu maddesinde ongdrrilen britUn iglemler h-akkrnda
karar almak, mt"inhastran Genel Kurul'a brrakrlmrg yetkiler drgrnda, tamamen yonetim
Kurulu'na aittir, Keza tjgrincti kigilerle yaprlacak her trlrlti iglemde ve girket adrna her
ttirlti belge dr.izenlenmesinde $irket'i britrinriyle temsil ve ilzam yetkisi yonetim Kurulu'na
a itti r.

Ttlrk Ticaret Kanunu'nu, 319'uncu maddesi hrikmri gergevesinde Yonetim Kurulu kararr ile
yonetim iglerin veya temsil yetkisi krsmen veya tamamen Yonetim Kurulu rlyesi olan
murahhas riyelere ve/veya Yonetim Kurulu riyesi ve/veya ortak olmayan mr-idtjrlere
mrinferiden velveya mrigtereken hareket etmek rizere devredebilir.

$irket'i temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki srnrrlarr Yonetim Kurulunca tespit edilip,
usulen tescil ve ilan olunur.

Yonetim Kurulu taraftndan, $irketin Sermaye Piyasasr Kurulu Kurumsal Yonetim ilkelerine
uyumunu izlemek, bu konuda iyilegtirme galrgmalarrnda bulunmak ve yonetim kuruluna
oneriler sunmak tizere Kurumsal Yonetim Komitesi kurulabilir. Aynca, Yonetim Kurulu
$irketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin saf lrklr bir gekilde gozetilmesini teminen
ve her ttirlti ig ve ba!rmstz denetimin yeterli ve geffaf bir gekilde yaprlmasr igin gerekli
tedbirlerin altnmastnt sa!layacak denetimden sorumlu bir komite kurulmasr konusunda
Sermaye Piyasasr mevzutlna uygun olarak hareket eder.

Ydnetim Kurulu Ttlrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr uyannca ongorrjlen
gorevleri yerine getirmenin yanr srra, $irketin kamuyu bilgilendirme politikasrnr, girket ve
gallganlart igin etik kurallart ve kurulacak komitelerin galrgma esaslarrnr belirler.

Pay sahipleri haklartnrn kullanrlmasr ve pay sahipleri ile iligkileri yrlrritebilmek amacryla bir
ydnetim kurulu tiyesinin bagkanlrlrnda pay sahipleri ile iligkiler komitesi kurulur. Komite
galrgmalarr hakkrnda rig ayda bir yonetim kuruluna rapor verir.

iMzn YErKisi

Madde 16- $irket namtna verilecek bilcrimle evrak ve belgenin, yapllacak sozlegmelerin
gegerli olmast ve $irket'in ilzam ve temsil edilebilmesi, bunlann Yonetim Kurulu
taraftndan derece ve gekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmig ve ne surette imza
edecekleri usultlne uygun gekilde tescil ve ilan edilmig kigi veya kigilerin girket unvanl
altrna konulmug imzalannr taglmasr ile mrlmktlndrir,



Madde 17-
Sermaye Piyasast Kurulu'nun ba!tmslz yiinetim kurutu iiyelerine iligkin
dtizenlemeleri saklt kalmak gartryla; Yonetim Kurulu riyeleri kar payr dahil, hei ne
nam altrnda olursa olsun herhangi bir Licret almazlar.

isleu YasaGr

Madde 18- Ycjnetim Kurulu tiyeleri, genel kuruldan izin almadrkga gerek kendileri
gerekse bagkalarr namtna girketle, girket konusuna giren bir ticari iglemde bulunamaz.
Aksi takdirde girket, yaprlan iglemlerin batrl oldu!unu ileri srlrebilir.

REKABET YASAGI

Madde 19- Ydnetim kurulu tiyeleri genel kurul izni almadrkga girket konusuna giren ticari
iglemleri kendisi veya bagkasr hesabrna yapamayacalr gibi aynr nevi ticari iglemlerle
meggul bir girkette de yonetim ve denetim kurulu ilyesi olamaz,

II- Genel Kurul

oLAGAN vE oLAGAntisTU GENEL KURUL

Madde 2O- $irket Genel Kurulu, Olafan ya da Ola!anristri olarak toplanrr.

Olafan Genel Kurul $irket'in hesap donemini takip eden rig ay igerisinde ve senede en az
bir defa toplantr. Bu toplantrda Ttlrk Ticaret Kanunu'nun 369, maddesinde yazrlr hususlar
ve Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu gere!ince gorrjgrilmesi gereken konular incelenerek
gerekli kararlar alrnrr.

Olafanrlstri genel kurul girket iglerinin gerektirdi!i hallerde Ydnetim Kurulunca ; zorunlu
ve acil durumlarda denetim kurulunca toplantrya ga!rrlrr, girket sermayesinin 1/20'sini
temsil eden pay sahipleri gerektirici nedenlerini yazh bildirmeleri halinde yonetim kurulu
genel kurulu olafanristti toplanttya davet etmek zorundadrr, Genel kurul zaten toplantrya
ga{rrlmrg ise soz konusu gerektirici nedenlere dayanan talepler gundeme alrnrr,

Sermaye Piyasast Kanunu'nun 11, Maddesine gore, azrnlrk haklarr odenmig sermayenin
en az L/2o'sini temsil eden pay sahipleri tarafrndan kullanrlacaktrr.

Madde 20/az TOPLANTIYA DAVET

Genel kurul toplanttstna davet ilanr, herhalLikarda toplantrdan rig hafta 6nce Trirkiye
Ticaret Sicli Gazetesi, girket merkezinin bulundulu yerde grkan bir gazete ile halka arz
ilanlartntn yayrnlandr!t en az 2 gazetede yayrnlanrr, Mahallinde gazete yayrnlanmadr$r
takdirde ilan en yakrn yerdeki gazete ile yaprlrr.

Nama yaztlt pay sahipleri ile toplantrdan en az ig hafta cince girkete paytnt tevdi ederek
adresini bildiren pay sahiplerine ayrrca iadeli taahhritlri mektupla genel kurul toplantr
tarihi, yeri ve gtlndemi bildirilir.



GENEL KURUL TOPLANTI YERi:

Madde 21- Ola!an ve Ola$antlstLi Genel Kurullarrn toplantt yeri, girket Merkezi'dir.
Ancak, Yonetim Kurulu'nun gorece!i lrizum uzerine, $irket Merkezi'nin bulundufru ilde
uygun bagka bir yerde ya da Istanbul veya Ankara'da da toplantr yaprlabilir, Bu huiusun,
toplanttya ga!rr mektuplart ve bu Ana Sozlegme'nin 34. Maddesi hrjkmune uygun ilanlar
ile, britrin ortaklara duyurulmasr garttrr,

Madde 22- Olalan ve Ola$anrlstti Genel Kurul toplantrlarr, ilgili mevzuat hrikrjmlerine
PYgun olarak T'C' Giimriik ve Ticaret Bakanlr!r'na, Sermaye Piyasasr Kurulu'na ve
Istanbul Menkul Krymetler Borsasr Bagkanll!r'na bildirilir. Yaprlacak bildirimlerde Sermaye
Piyasasr Kurulu'nun dr.izenlemelerine uyulmasr gartttr,

Gerek olalan, gerekse olalanristri Genel Kurul toplantrlarrnda T.C, Gi,imriik ve Ticaret
Bakanlr!r Komiseri'nin bulunmasr ve toplantr tutanaklannl ilgililerle birlikte imza etmesi
garttlr' Komiser'in gryablnda yaprlacak Genel Kurul toplantrlannda alrnacak kararlar ve
Kom iser'in i mzasr nr tagrmayan topla ntr tutana klarr gegerl i de!i ldir.

TOPLANTI VE KARAR NiSABI

Madde 23- Ola$an ve ola$anlistli genel kurul toplantrlan ve bu toplanttlardaki
toplantl ve karar nisaplan, Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasast Mevzuatt
htiktmleri ile Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yiinetim ilkeleri
diizenlemelerine tabidir.

Ancak, agaltda saytlan hususun Genel Kurul giindeminde yer almast halinde, (A)
grubu hissedarln da kattlaca!r Genel kurul toplantrslnda siiz konusu hususlarda
karar allnabilmesi igin ise (A) grubu hissedarrnrn olumlu oyu aranacakttr:

$irketin sahibi bulunduiu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari igletme rehni
de dahil olmak tizere kendisi veya rigtincrl kigiler adrna her ne nam ve Sekilde olursa
olsun teminat olarak gosterilmesi, ipoteklerin terkininin talep edilmesi, her trirlrj kefalet
ve teminat verilmesi ve bunlarla srnrrlr olmamak r.lzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili
olarak her gegit ayni ve gahsi haklarr kendi veya rigrincr-i kigiler lehine tesis edilmesi,

OY HAKKI VE KULLANILMASI

Madde 24- Beher hisse, malikine bir oy hakkr verir.

Oy hakkt, malike aittir. Malik isterse, oy hakkrnrn kullanrlmasrnr, ortaklar arasrndan yahut
dtgartdan bir vekile tevdi edebilir. Vekaleten oy kullanmaya iligkin Sermaye piyasasr
Kurulu drlzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplanttlannda hissedarlar kendilerini difer hissedarlar veya harigten tayin
edecekleri vekil vasttasryla temsil ettirebilirler. girkete hissedar olan vekiiler kendi
oylartndan bagka temsil ettikleri hissedarlarrn sahip oldu!u oylan kullanmaya yetkilidirler.
Genel kurulda kullanrlacak vekaletname ornekleri girket tarafrndan hazrrlanrr ve genel
kurul ilanr ile birlikte ilan edilir.



Genel Kurul Toplanttlartnda oylar el kaldrrmak suretiyle verilir. Ancak hazrr bulunan
hissedarlarrn salt goiunlu$unun talebi rizerine gizli oya bagvurulur,

Ortak olan trizel kigiler, yetkili krlacaklarr kimseler taraftndan; krigUk ve krsrtlrlar ise, veli
ve vasileri tarafrndan temsil olunurlar, Bu temsilcilerin ortak olmasr gerekli de!ildir.
Stfatlartnt tevsik eden gegerli belg.eyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini
kullanmalarr igin yeterli ve kafidir. Uzerinde oyda intifa hakkr tesis edilmig hisselerde oy
hakkr intifa sahibine aittir. Uzerinde rehin bulunan hisse senetlerinde oy hiftr maliklerine
aittir.

Hamiline yaztlt hisse sahiplerinin Genel Kurula katrlabilmeleri igin hissenin ibrazr ya da
mrilkiyetin ispatr gerekir,

Genel kurul toplantlsrna elektronik ortamda katthm:

$irketin genel kurul toplantrlanna kattlma hakkt bulunan hak sahipleri bu
topf antllara, Tiirk Ticaret Kanununun L527. Maddesi uyannca etektronik
ortamda da kattlabilir.

$irket, Anonim $irketlerde Elektronik Ortamda Yaptlacak Genel Kurullara iligtin
Ytinetmelik hiikiimleri uyannca hak sahiplerinin genel kurul toplantrlanna
elektronik ortamda kattlmalanna, giirlig agtklamalarrna, iineride bulunmalannave oy kullanmalanna imkan tanryacak elektronik genel kurul sistemini
kurabilece$i gibi bu amag igin olugturulmug sistemlerden de hizmet satrn
alabilir.

Yapllacak tiim genel kurul toplantrlannda esas siizlegmenin bu hiikmi,i uyalnca,
kurulmug olan sistem iizerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, antlan
Yiinetmelik hi,ikiimlerinde belirtilen haklannt kulla nabilmesi sa!lan tr.

Genel kurul toplanttstna elektronik ortamda kattltm ve oy kullantlmastna iligkin
ilgili mevzuat hi,ikiimlerine uyulur.

TOPLANTT iONNCSi

Madde 25- Genel Kurul toplanttlarr, toplantrya katrlan pay sahipleri ve/veya yonetim
Kurulu tiyeleri arastndan segilecek bir bagkan bir bagkan yardrmcrsr ve bir katipten
olugacak bir Bagkanlrk Divanr tarafrndan idare edilir.

GUNDEM

Madde 25- Hesap donemini izleyen rlg ay iginde yaptlacak olan toplantrya ait Olalan
Genel Kurul gUndemi, Ttirk Ticaret Kanunu 369, maddesi hrikmrinde 6ngorrilen hususlarr
igermek zorundadrr"

DENETIM

Madde 27-

$irketin ve Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasast Mevzuatr ve sair mevzuatta
iingiirlilen diler hususlann denetimi hakkrnda Ti,irk Ticaret Kanunu'nun ve
Sermaye Piyasast Mevzuatt'nln ilgili hiikiimleri uygulantr.



DENETgiLERiN G6REV VE YETKILERi

Madde 28-
Denetgilerin gtirev, yetki ve sorumluluklan ve ilgili diler hususlar hakktnda Tiirk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasast Kanunu ile ilgili difrer mevzuat hiiki,imleri
uygulanrr,

sinreriru ors oerueriui

MEdde 29- $irket'in yrllrk mali tablolarr ile Sermaye Piyasasr drizenlemeleri uyarrnca
ba$rmsrz denetime tabi tutulmasr zorunlu krlrnan ara mali tablolarr ilgili mevzuat
htiktimleri gergevesinde Genel Kurul tarafrndan onaylanmlg bir ba[rmsrz denetim firmasr
tarafr ndan denetlenecektir.

HESAP D6NEMi

Madde 3O- $irket'in hesap donemi, Vergi Usul Kanununun 774. maddesi uyarrnca Maliye
Bakanltlt'ntn 72.07.2OO4 tarihli ve 032531 no.lu izin yazrsr dof rultusunda her yrirn
Haziran aylnln ilk gtinti baglaytp, sonraki yrlrn Mayrs aytntn son grinrl sona erer, Belirlenen
ozel hesap donemi uygulamasrna, 01.06.2005 tarihinde baglanllacaktrr, Bu tarihe kadar
hesap donemi takvim yrlrdrr.

KARIN TESPiTi VE DAGITIMI

Madde 31- $irket, kar daltttmt konusunda Tiirk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasasr mevzuattnda yer alan diizenlemelere uyar.

$irket'in faaliyeti ile ilgili tlim masraflan ile muhtelif amortisman bedelleri gibi
genel muhasebe ilkeleri uyannca $irket'ge iidenmesi ve aynlmast zorunlu olan
mebladlar ile $irket tiizel kigilifi tarafrndan iidenmesi gereken zorunlu vergiler
ve mali miikellefiyetler igin aynlan kargrlrklar, hesap ytlt sonunda tespit olunan
gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yrlllk bil6ngoda giiri,ilen safi (net)
kardan varsa gegmig ytl zararlannrn diigiilmesinden sonra kalan mit<tar
aga!rdaki stra ve esaslar d6hilinde dalrtthr:

a) Kafantn olo 5'i, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyannca tidenmig
sermayenin o/o2o'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akge olarak
aynlrr.

b) Kalandan, Sermaye Piyasasr Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci
temettii aynhr.

Kalan bakiyenin ktsmen veya tamamen olafianiistii yedek akgeye aynlmastna
veya dajiltllmastna karar vermeye, $irket kar da$ttrm politikasi esaslannr da
dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar da$tttm politikaslnda pay sahiplerinin
menfaatleri ile girket menfaati arasrnda tutarh bir politika izlenir.

Tiirk Ticaret Kanunu'nun 456. maddesinin 2. ftkrast 3. bendi gere$ince; pay
sahipleri ile kara igtirak eden diler kimselere daftttlmasl karariagttillmlg olan
krsrmdan gtkartlmtg sermayenin o/oi'i oranrnda kar payr aiigiildtitten sonra
bulunan tutarln onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akge olarak aynlrr.

Yasa hiikmii ile aynlmast gereken yedek akgeler ile bu ana stizlegmede pay
sahipleri igin belirlenen birinci temettii aynlmadtkga, bagka yedek akgir
ayrllmaslna, ertesi yrla k6r aktanlmasrna ve Yiinetim Kurulu i,iyeleri ile memur,



mlistahdem ve iggilere k6rdan pay daiirtrlmastna karar verilemeyece!i gibi,
belirlenen birinci temettti iidenmedikge bu kigilere kardan pay da!rttlamal.

Bu ana siizlegme hi,iklimlerine uygun olarak daf tttlan k6rlar geri allnmaz

Sermaye Piyasast Kanunu'nun 15. maddesindeki di,izenlemeler gergevesinde
ortaklara temettii avanst da!tttlabilir.

Yllllk karln pay sahiplerine hangi tarihte ne gekilde verilece$i, Sermaye piyasast
Kurulu'nun konuya iligkin diizenlemeleri dikkate altnarak ytinetim Kurulunun
teklifi lizerine Genel Kurul tarafrndan kararlagtlnltr. Kann da$rttm zamantntn
belirlenmesi igin Genel Kurul ytinetim Kurulu'na yetki verebilir.

inriYnr nrcrsi:

Madde 32- $irket taraftndan ayrrlan ihtiyat akEeleri hakkrnda Trirk Ticaret kanununun
466 ve 467. maddeleri hrikrimleri uygulanrr.

BOR9IANMA VE GiDERLERin SrrurnLAN DIRTLMASI

MAddC 33. YUNUNIUTTEN KALDIRILMISTIR.

ILANLAR

Madde 34- $irkete ait ilanlar Trirk Ticaret Kanununun ilgili hiiki,imleri saklr kalmak
garttyla girket merkezinin bulundulu yerde grkan bir gazete ile, Sermaye piyasast
Mevzuatr gergevesinde, uygun olan siireler iginde yaprlrr,

Ancak, Genel Kurulun toplanttya galnlmasrna ait ilanlar, Tiirk Ticaret Kanunu ile
Sermaye Piyasast Kanunu ve Sermaye Piyasasl Kurulu'nun diizenlemelerine
uygun olarak yaptltr. $u kadar ki, genel kurul toplantt ilant mlimki,in olan en
lazla pay sahibine ulagmayr sa5layacak her tiirlii iletigim vasttast ile ilan ve
toplantt giinleri harig olmak lizere genel kurul toplantt tarihinden en az iig hafta
iince yaytnlantr.

Sermayenin azalttlmastna ve tasfiyeye ait ilanlar igin kanunun 397 ve 438. maddeleri
htiktimleri uygulantr. Hissedarlarrn kullanaca!r vekaletname metinleriyle Ana Sozlegmenin
tadili halinde tadil metinleri keza ilan olunur.

Kamunun aydtnlatrlmastnda yaprlacak bildirimlerden sorumlu olmak tizere imza yetkisine
sahip birisi yonetim kurulu r-iyesi di!eri genel mrldrir veya genel mridrir yardrmcrsr
dtizeyinde asgari iki kigiden olugan bir komite kurulur.

$irket taraftndan yaprlacak ilanlarda Sermaye Piyasasl Kanunu ve ilgili mevzuat
hiiklimlerine uyulur.



Madde 35- Igbu Ana Sdzlegme'de yaprlacak her turlri de!igikliklerin gegerlili!i igin,
Y6netim Kurulu taraftndan hazrrlanacak tadil tasarrsrnrn, Sermaye Piyasasr kurulu ve T.C,
Giimriik ve Ticaret Bakanlr$r'nca onaylanmasr; Genel Kurulun karar almasr; tescil
edilmesi ve Trirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanr garttrr, Ana Sozlegme'nin son hali
yeterli sayrda bastlrtlarak Sermaye Piyasasr Kurulu'na ve T.C. Giimriik ve Ticaret
Bakanlr!r'na gdnderilir,

Madde 36- Her hesap devresi sonunda yrllrk Yonetim Kurulu raporlan ile denetgi raporu
ve ayrlca girketin mali durumunu gosterir bir bilango ile kar zarar hesabr tanzim olunur ve
Genel Kurulu takiben en geg bir ay iginde T,C. Giimri,ik ve Ticaret Bakanlrf r'na gonderilir.
Haztrlanacak Yonetim Kurulu ve Denetgi raporlarr ile yrllrk bilangoda Genel Kurul
tutana!rndan ve Genel Kurulda hazrr bulunan hissedarlarrn isim ve hisseleri miktarlarrnr
gosteren, cetvelden yeterli sayrda nr-isha, Genel Kurulun son toplantl grinrinden en geg bir
ay iginde T.C. Gi,imrlik ve Ticaret Bakanlrfr'na gdnderilecek veya toplantrda haztr
bulunan komisere verilecektir.

Yonetim Kurulu raporu ve Denetgi raporlarr ile bilango ve kar-zarar cetveli Genel Kurul
toplantrslndan en az tig hafta onceden girket merkez ve gubelerinde ortaklarrn
incelemesine hazrr bulundurulacaktlr,

Sermaye Piyasasr Kurulunca dtizenlenmesi ongdrulen mali tablo ve raporlar ile Ba$rmsrz
Denetlemeye tabi olmast durumunda, Ba!rmsrz Denetim Raporu Sermaye piyasasr
Kurulu'nca belirlenen ustll ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasasr Kurulu'na ve kamuya
d uyu ru lu r,

UYGULANACAK HUKUMLER:

Madde 37- Bu Ana S6zlegme ile
Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu

drizenlenmemig olan hususlar hakkrnda, Trirk Ticaret
hrikrimleri ile ilgili di!er mevzuat hrikrimleri uygulantr,

KURUMSAL Y6NETiM iLKELERiNE UYUM

MADDE 38-

Sermaye _Piyasast Kurulu tarafrndan uygulamasr zorunlu tutulan Kurumsal
Ytinetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmakslztn yaprlan iglemler ve
altnan yiinetim kurulu kararlan gegersiz olup esas stizlegmeye ayktn saylltr.



Kurumsal Yiinetim ilkelerinin uygulanmasr baktmrndan iinemli nitelikte saytlan
iglemlerde ve girketin her tiirli,i iligkili taraf iglemlerinde ve iigiincii kigiler lenine
teminat, rehin ve ipotek verilmesine iligkin iglemlerinde SermayL piyasast
Kurulu'nun kurumsal ytinetime iligkin diizenlemelerine uyulur. Zorunlu ilkelere
uyulmakstzln yapllan iglemler ve alrnan ytinetim kurulu ve genel kurul kararlan
gegersiz olup esas stizlegmeye ayktrrdtr.

Ytinetim kurulunda gtirev alacak ba!rmsrz i,iyelerin saytst ve nitelikleri Sermaye
Piyasasl Kurulu'nun kurumsal ytinetime iligkin di,izenlemelerine giire tespit edilir.

GECiCi MADDE:

$irketin hesap d6neminin Vergi Usul Kanunu'nu n t74. maddesi uyalnca Maliye
Bakanlt{r'ntn 72.07.2004 tarihli ve 032631 no'lu izin yetkisi dof rultusunda her yriln
Haziran aylnln ilk grinti baglayrp, sonraki yrlln Mayrs ayrntn son gtinrl sona erecek ve
belirlenen ozel hesap donemi uygulamasrna 01.06,2005 tarihinde baglanrlacaktrr. Bu
tarihe kadar 01.01.2005 - 31.05.2005 hesap donemi mali yrldrr.


