A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ
Madde 1 :
İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ
GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı şirketin Türk Ticaret
Kanunu'nun 152. maddesine göre nev'i değiştirmesi suretiyle, aşağıda ad ve soyadları, unvanları, ikametgahları
ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ANONİM ŞİRKETLER'in Ani surette kuruluş
hükümlerine göre bir ANONİM ŞİRKET teşkil edilmiştir.
Kurucu ortakların tamamı T.C. uyrukludur.
KURUCULAR
Madde 2 :
Sıra No Adı ve Soyadı
1
BURAK KIZAK
****************
2

NAZIM TORBAOĞLU
*******************

3

HAKAN ARCA
********************

Uyruğu
T.C.

İkametgah Adresi
**************************
**************************

T.C.

*************************

T.C.

**************************
**************************

4

SIRRI KARAAĞAÇLAR
**********************

T.C.

**************************
**************************

5

EMİN AĞAN
*******************

T.C.

**************************
**************************

6

YASİN DURMUŞ
**********************

T.C.

***************************

7

MEHMET HAKAN AYAKSIZ
*************************

T.C.

***************************
***************************

ŞİRKETİN UNVANI
Madde 3 :
Şirketin ünvanı; "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ " dir.
AMAÇ VE KONU
Madde 4 :
Şirketin maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamelelerin nevi ve mahiyeti başlıca şunlardır.
1- Her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı satımı,
işlenmesi, pazarlaması, komisyonculuğu, bayiliği, ihracat ve ithalatının yapılması,

2- Her türlü tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin yetiştirilmesi, pazarlaması, alım - satımı, bayiliği, ihracı ve
ithalinin yapılması,
3- Yukarıda A ve B fıkralarında belirtilen emtia mamul ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan atölye; fabrika
ve tesisler kurabilmek ve bunlar için her türlü makine ve makine yardımcısını, yedek parçalarını, ithal bunların
ticaretini yapmak.
4-Yukarıda A ve B fıkralarında belirtilen emtia ve mamullerin üretiminde kullanılacak kimyevi madde ve
hammaddelerin alım ve satımını, ihracatını ve ithalini yapmak.
5- Şirketin konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlerini yapmak, şirketin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için
gerekli olan gayrimenkuller ve menkul mallara sahip olabilmek, aracılık yapmamak kaydıyla bu mallan kiraya
verebilmek, sahip olduğu menkul mal ve gayrimenkulleri satabilmek, yeniden inşa etmek ya da ettirmek.
Zilyetlik iktisap edebilmek, zilyetlik alabilmek, rehin ve ipotek edebilmek, başkasına ait mallar üzerinde de
kendisi rehin ve ipotek kabul edebilmek.
6- SPKn Md. 21/1 hükmünün saklı tutulması koşuluyla konusuyla ilgili bankalar ve sair kuruluşlardan gerçek ve
tüzel kişilerden kredi alabilmek ve kefalette bulunmak.
7- Şirket konusuyla ilgili ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira beratı, lisans, marka gibi gayri maddi haklara sahip
olabilir, bu hakları satabilir ve satın alabilir.
8- Şirket konusuna giren işleri yurt içinde ve yurt dışında başkasına yaptırabileceği gibi aynı işleri ücretle kendisi
de yapabilir.
9- Şirket kendi iştigal konularının tamamı veya bir kısmı ile iştigal eden veya bu maksatla kurulmuş ve kurulacak
olan hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık kurabilir, hükmi şahıslara ortak olabilir, aracılık faaliyeti ve menkul
kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse devir ve satın alabilir, satabilir, yurtiçi ve
yurtdışı organize piyasalarda vadeli işlemler yapabilir.
10- Şirket konusu ile ilgili her türlü ticari ve sınai emtiayı pazarlayabilir, komisyonla satabilir, sattırabilir ihraç
edebilir, bayilikler alabilir ve bu işlerden gelir sağlayabilir.
11- Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için gerektiğinde nakliyecilik yapabilir, kurulmuş veya kurulacak,
olan kara deniz hava şirketlerine ortak olabilir.
12- Konusu ile ilgili olarak finansal kiralama şirketlerinden makine
ve tesis kiralayabilir. 13- Konusu ile ilgili sergi, fuar, panel ve
benzeri etkinliklere katılmak.
14- Konusu ile ilgili rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek.
15- Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği teknik, mali, ticari, sınai, imalat ve sair benzeri tasarruf veya
faaliyetlerde bulunabilir. Teknik, idari ve mali personel yetiştirebilmek amacıyla yurtiçinde veya yurtdışında her
türlü özel eğitim çalışmaları yapabilir, yaptırabilir.
16- Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü ticaret, ithalat, ihracat, imalat, nakliyat, inşaat, komisyon ve taahhüt
işleri yapmak ve yaptırmak. Sınai, ticari tesisler kurmak veya kurdurmak, yurtiçi veya yurtdışından mümessillik,
acentelik, bayilik, temsilcilik ve distribütörlük almak veya vermek; patent, marka, ihtira beratı, know-how.
lisans, royal ite, ruhsal gibi her türlü ticari ve sınai haklan her şekilde iktisap etmek kendi adına tescil veya terkin
ettirmek, devretmek veya satmak.
17- SPKn Md. 21/1 hükmünün saklı tutulması koşuluyla yurtiçi veya yurtdışında şirket kurmak veya kurulmuş
bir şirkete iştirak etmek, şube açmak, her nevi şirket ve ortaklık tesis etmek, şirket amaç ve konusu ile ilgili
faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli ve ona yardımcı, onu kolaylaştırıcı özel hukuk, kamu hukuku ve tüzel
kişiler tarafından çıkarılan hisse senetlerini tahvil ve itfa senedi gibi aracılık yapmamak koşulu ile iktisap
edebilir,

18- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü' mali, ticari, sınai, idari, tasarruf ve faaliyetlerde
"bulunmak, gerek yabancı sermaye teşvik yasası ve gerekse sonradan çıkarılacak kanını, kararname, yönetmelik
hükümleri ile sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca özel hal bildirimi yükümlülüğü kapsamında gerekli
açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla
gerçek ve tüzel üçüncü kişilere müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla kefil olabilir, şirketin faaliyet konusuna
giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere
iştirak etmek.
19- İlgili mevzuatlar çerçevesinde kamu / özel kurum ve kuruluşlarınca tanınan her türlü ayni ve nakdi haklara
başvurmak, bununla ilgili çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
20- Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek
istendiğinde, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile dilediği işleri yapabilecektir.
21- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel
durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması
şartıyla, kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar
kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir, ayni ve nakdi bağışta bulunabilir.
Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konularında değişiklik yapabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan iznin alınması şarttır.
MERKEZ VE ŞUBE
Madde 5:
Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi;Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen İzmir’dir. Adres
değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân ettirilir ve ayrıca
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan
tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
ŞİRKETİN SURESİ
Madde 6 :
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
SERMAYE
Madde 7 :
Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10/06/2011 tarih ve 18/542 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye
Sistemine geçmiştir.
Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 300.000.000.- (üçyüz milyon) Türk Lirası’dır. Bu sermaye her biri 1,00 Kr (Bir
Kuruş) nominal değerde 30.000.000.000 (otuz milyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz Şirketin çıkarılmış sermayesi
270.000.000,00 (İkiyüzyetmişmilyon)TL.dır.
Bu
sermaye,
her
biri
1,(Bir)
Kr. nominal değerde 1.639.539.913,20.(Bir milyar altı yüz otuz dokuz milyon beş yüz otuz dokuz bin dokuz yüz on üç virgül yirmi)
adet (A)
grubu nama, 25.360.460.086,80.(Yirmi beş milyar üç yüz altmış milyon dört yüz altmış bin seksen altı virgül seksen) adet (B) grubu hamiline
olmak üzere toplam 27.000.000.000.- (Yirmi yedi milyar) adet paya bölünmüştür.

“Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye
artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar
çıkartılacaktır.
A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15(onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu
payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.
Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını
kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar
çerçevesinde belirlenir.
Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde
arttırılabilir veya azaltılabilir.

PAY DEVRİ
Madde 8:
Hamiline yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme
hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
(A) Grubu pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce
devre konu (A) grubu payı (A) grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren üç ay içinde paydaşlar
arasından talip çıkmadığı takdirde, paydaş payını başkasına devredebilir. Yönetim kurulu, bu yükümlülüğe
uyulmadan devredilen A grubu nama yazılı payların devrini pay
defterine kayıttan imtina edebilir.

A Grubu pay sahipleri, A Grubu payları diğer A Grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan, borca karşılık
rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka şekilde bu payları takyid edemez.
Halka açık paylar yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.
MENKUL KIYMET İHRACI
Madde 9:
Şirket ayrıca aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu
Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hisse senedi, tahvil,
finansman bonosu, gelir ortaklığı senedi ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü menkul
kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü önalım, geri alım, alım, intifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satar ve
başkaları ile değiştirebilir
YÖNETİM KURULU, SÜRESİ ve ÜCRETİ
Madde 10:
Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri
dairesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok
3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse
Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve
ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim
kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan
faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden
oluşacaktır.
İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme
niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.
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 diğer mevzuat
hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların
eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek
nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu
işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.
Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir
başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının miktarı, ödeme şekil ve zamanı
genel kurul kararıyla belirlenir.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili
taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kanununun 31. maddesi çerçevesinde Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma aracı ihraç
edebilir.
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
Madde 11:
Şirket adına işlem yapmak, şirketi dışarıya karşı temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim
Kurulu, Şirket'i imzaları ile temsil ve ilzam edecek şahısları tayin eder. Şirketi imzaya yetkili kişiler ortaklar
arasından veya dışarıdan seçilir. Yönetim kurulu bu şahısların imza yetkisi olarak derece, yer ve şekillerini tayin
eder ve usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirir.
Yönetim Kurulu, temsil salahiyetini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan
murahhaslara veya
Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı
değildir
DENETÇİLER, GÖREVLERİ ve ÜCRETİ:
Madde 12:
Şirketin denetçileri Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca seçilir.
Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye
Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
GENEL KURUL
Madde 13 :
A- Davet Şekli : Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel
Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Toplantıya davet TTK ve sermaye piyasası mevzuatı
hükümleri çerçevesinde yapılır.
B- Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde
ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve bu ana sözleşme uyarınca toplanır ve karar
verir.
C- Oy Verme: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınacak kararlarda A grubu pay sahiplerinin 1
(bir) pay için 15 (onbeş) oyu, B grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 1 (bir) oyu vardır.
Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete
haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket
tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.
Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri
birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde
yukarıdaki hüküm uygulanır.
Genel kurul toplantılarında oylar, elektronik ortamdan katılma halinde sistem üzerinden, diğer durumlarda ise
el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir, ancak, toplantıda hazır
bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya
başvurulur.
D- Müzakerenin Yapılması Ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları
hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın hükümleri uygulanır.
E- Toplantı Yeri :Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır.
F- Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat ve Merkezi Kayıt Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri
vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay
sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.
Vekaletnamelerin şekli ve
vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlar Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uygun olmak zorundadır.
Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;
Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun
1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamlarda
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına
elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına 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.
TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI
Madde 14:
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin
bulunması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca işlem
yapılır.
İLAN
Madde 15:
Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, 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 hükümlerinde belirtilen asgari süreler
dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu
adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
doğrultusunda kamuya açıklanır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri
hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme

yükümlülükleri saklıdır. Şirketle ilgili ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan kamunun
aydınlatılmasına ilişkin hükümlere uyulur.

HESAP DÖNEMİ ve YILLIK RAPORLAR
Madde 16:
Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.
Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının
sonuncu günü sona erer.
Yönetim kurulu ve murakıp raporları ile senelik bilançodan, Genel Kurul Tutanağından ve Genel
Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösterir, hazirun cetvelin’den ikişer nüsha, Genel
Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya
toplantıda hazır bulunan komisere verilir.
Yukarıda belirtilen belge ve dökümanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıca
derhal şirketin internet sitesine konur ve kamuya duyurulur.
Ayrıca yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer
mevzuat düzenlemelerine uygun olarak hazırlanılarak kamuya duyurulur ve ilgili kurumlara gönderilir.
KARIN TESPİTİ VE DAĞ1TIMI
Madde 17:
A.Temettü
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan
meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan
gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi hükümlerine göre % 5 nispetinde yasal yedek akçe ayrılır.
Birinci Temettü:
b. Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından
belirlenen oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.
c. Yasal yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kısımdan yönetim kurulu üyelerine,
memur ve müstahdemlere yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda genel kurul kararı ile kalan kısmın %10’una
kadar belirlenecek nisbette kar payı ödenebilir.
İkinci Temettü:
d. Kalan kar, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü pay olarak dağıtılabileceği gibi,
dağıtılmayarak kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş
sermayenin %5 ‘i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 519.
maddesinin 2. fıkrası (c). bendi uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine,
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi
kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği
yönetim kurulunun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak
genel kurul tarafından tespit olunur. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar
dağıtım kararı geri alınamaz.
B. Temettü Avansı
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 Maddesi
ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere
temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi,
bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek
bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.
FESİH VE İNFİSAH
Madde 18:
Şirket, Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle ya da ana sözleşmede belirtilen sebeplerden genel kurul
kararı ile fesih edilebilir. Ayrıca, şirket pay sahiplerinin kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi,
Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.
KANUNİ HÜKÜMLER
Madde 19:Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 20:
Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası
Kurulu’nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra,
Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir.
Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden
başlayarak geçerli olur.
Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin haklarını
ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde
yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Madde 21:
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. Uygulaması zorunluluk arz etmeyen ilkelere uyulmaması halinde bu durum gerekçesiyle birlikte kamuya
açıklanır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü
ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri
çerçevesinde belirlenmiş ya da belirlenecek olan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi
ve Riskin Erken Saptanması Komitesi gibi komitelerle ilgili olarak mevzuata uygun olacak iş ve işlemler
gerçekleştirilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

