KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere,
10.05.2013 Cuma Saat; 14.30 ’da A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı ise aynı gün saat
17:00’da Ramada Plaza Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde yapılacaktır.

2012 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız
Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim
İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum
için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce Şirket Merkezi’nde ve
www.kozaaltin.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla
da katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30
uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin
depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına
katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak,
kimliklerinin ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu
nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul
Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat
etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısından bir gün önce saat 16:30’a kadar, kimliklerinin ve
hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın”
kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun vekâletname
düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri; V No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususlar,
yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları
Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile
ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize
sunulmaktadır:
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirketimiz sermayesini temsil eden paylar A ve B grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Tüm
hisseler genel kurulda 1 oya sahiptir ancak esas sözleşmemizin 7 nci maddesi uyarınca yönetim
kurulunda 4 kişi A grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir. Esas sözleşmenin 10 uncu
maddesine göre ise 2 denetçi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Ortak

Pay Tutarı

Pay Oranı

ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.

68.635.335

45,01

Koza İpek Holding A.Ş.

38.114.664

24,99

Diğer

45.750.001

30,00

152.500.000

100,00

TOPLAM

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına
İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep
iletilmemiştir.

3. Şirketimiz veya Önemli Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli
Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:
2012 yılı içinde Şirketimiz veya önemli ortaklık ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini
önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.
4. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri
yoktur.

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Toplantının açılması, divanın seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını
imzalamak için yetki verilmesi
"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve
Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
2. Yönetim Kurulu 2012 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, denetçi
raporu ve bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve
onayına sunulacaktır.

3. 2012 Hesap dönemine İlişkin Denetçi Raporu’nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin
Okunması
6762 sayılı TTK çerçevesinde 2012 faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler
tarafından hazırlanan denetçi raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca
hazırlanan bağımsız denetim raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek, görüş ve onaylarına
sunulacaktır.
4. 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
Şirketimizin 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek
görüş ve onaylarına sunulacaktır.
5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra
edilmeleri;
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İdare Meclisi üyeleri 2012 yılı faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
6. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetçilerin 2012 yılı faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kâr dağıtım politikası hakkında
ortakların bilgilendirilmeleri
Şirketimizin EK/1'de yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.
8. Yönetim kurulunun 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki
önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

TTK hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan
2012 yılı kar dağıtım önerisi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Şirketimizin önümüzdeki dönemlerdeki yatırım ve finansman ihtiyacı, uzun vadeli hedeflerimiz
ve grup şirketlerinin genel stratejisi çerçevesinde hazırlanan yönetim kurulu kâr dağıtım önerisi
EK/2'de yer almaktadır.
9. Sermaye Piyasası Kurulunun 17.04.2013 tarihli yazısı ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 17.04.2013 tarihli yazısı ile izni alınan;
esas sözleşmemizin 3, 4, 6, 7.1, 7.2, 10, 11, 12, 13 ,14 ,15,16 ve 17. maddelerine ilişkin
değişiklik tasarıların görüşülerek onaylanması,
Şirketimizin esas sözleşmesinde SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum amacıyla
hazırlanan EK/3'de yer alan Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin belirlenmesi, seçimi ve sürelerinin tespiti
hususunda karar alınması,
TTK ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçimi
yapılacaktır.
Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK/4'de sunulmaktadır.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey
Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay
Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması;

SPK kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin
ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır. Bu
amaçla hazırlanan ücret politikası EK/5'de yer almaktadır.

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespit edilmesi,
Şirketimizin “Ücret Politikası” çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı
belirlenecektir.

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurlu
tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına
uygun olarak, yönetim kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin
2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine karar
vermiştir. Bu seçim 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.
14. Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren “Genel
Kurul İç Yönergesi teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından onaylanan “İç Önerge” genel kurul onayına sunulacaktır.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası"
hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
SPK'nın Seri:VIII, No:54 Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"
EK/7'de yer almakta olup, genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilecektir.
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in sosyal yardım amacıyla; 2012
yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardınlar hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilecek ve 2013 yılında
yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu
üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri
yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012
yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi,
TTK’nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ilgililere gerekli iznin verilmesi husus karara
bağlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2012 yılında yapılan işlemler
hakkında bilgi verilecektir.
18. Dilek ve temenniler

EK/1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz öncelikle mevcut üretim yerleri ve işletme tesislerinde büyümeyi, yeni altın sahalarına
stratejik yatırımlar yapmayı ve mevcut arama lisansları dahilinde arama faaliyetlerine ağırlık vererek
büyümeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirketimiz tüm bu yatırımları öncelikle üretim yerlerinden
elde ettiği nakit girişiyle karşılamayı hedeflemektedir.
Şirketimiz, stratejik hedefleri, büyüme trendi, yatırım politikaları, karlılık ve nakit durumu dahilinde,
Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve esas sözleşmemizin
kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenmiş olan
asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kar dağıtımı yapacaktır.
Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak kar payı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz
hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.
Yönetim Kurulunca asgari kar dağıtım oranının üstünde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurulun
onayına sunulması her zaman mümkündür.
Genel Kurul tarafından kar payı dağıtılması kararı alındığı takdirde ödemelerin ilgili mevzuatta
öngörülen süre içinde yapılacaktır.
Şirket’in yıllık faaliyetleri neticesinde UFRS’ye göre hazırlanmış finansal raporlara göre net dönem
karının
- 400 milyon TL’nin altında olması durumunda net dağıtılabilir dönem karının %2’sinin,
- 401 milyon TL ile 450 milyon TL arasında olması durumunda net dağıtılabilir dönem karının
%3’ünün,
- 451 milyon TL ile 500 milyon TL arasında olması durumunda net dağıtılabilir dönem karının
%4’ünün,
- 500 milyon TL’nin üzerinde olması durumunda ise net dağıtılabilir dönem karının %5’inin
Şirketin gösterdiği performans nedeniyle A grubu pay sahiplerini temsil eden yönetim kurulu
üyelerine dağıtılması genel kurula önerilecektir.

EK/2 KAR DAĞITIM TABLOSU
(SPK) --KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 2012 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL.)
152.500.000,00
1
Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye
73.044.770,11
2
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara Göre
3
Dönem Kârı
782.782.000,00
712.747.543,89
-140.657.553,17
-121.567.553,17
4
Ödenecek Vergiler (-)
5
Net Dönem Kârı (=)
642.124.446,83
591.179.990,72
0,00
-98.756.114,61
6
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
0,00
0,00
7
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)
Konsolidasyona Dahil iştirakin Dağıtım Kararı
8
Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)
NET DAĞITILABİLİR DONEM KARI (=)
9
642.124.446,83
492.423.876,11
Yıl içinde yapılan bağışlar (+)
13.918.822,38
10
Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş
11
656.043.269,21
net dağıtılabilir dönem kârı
Ortaklara Birinci Temettü
131.208.653,84
12
Nakit % 20,00
131.208.653,84
Bedelsiz % 0,00
0,00
Toplam % 20,00
131.208.653,84
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
13
38.590.780,54
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü
14
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
15
16

Ortaklara ikinci Temettü

17
18
19
20
21

İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler

16.217.443,44
456.107.569,01
-

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

306.406.998,29
-

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı-imtiyazsız hisse bazında)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
1 TL. NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN
TEMETTÜ

TOPLAM TEMETTÜ TUTARI
(TL..)

GRUBU

TUTARI (TL.)

NAKİT
DAĞITIM
BRUT
NAKİT
DAĞITIM
NET
BEDELSİZ
HİSSE
DAĞITIM

A+B

ORAN (%)

A+B

131.208.653,84
131.208.653,84
125.304.264,31

0,86
0,86
0,73

86,04
86,04
73,13

TOPLAM

125.304.264,31

0,73

73,13

TOPLAM

A+B
TOPLAM

DAĞITDAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLDİ DONEM KARINA ORANI
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL.)

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)

131.208.653,84

20,00

**Tam Mükellef tüzel kişilere ait temettülerden stopaj
uygulanmamıştır.
Halka açık hisselerde ise tamamı üzerinden stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

EK/3 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAKLARI
ESKİ METİN

YENİ METİN

AMAÇ VE KONU:

AMAÇ VE KONU:

MADDE 3.

MADDE 3.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Her çeşit maden arama müracaatlarında
bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri
ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek
veya bunları devir almak, devir etmektir.
b) Her çeşit maden istihraç etmek, her türlü
madencilik yapmak, maden ocakları
işletmek, maden cevherlerini hazırlamak,
ayıklama,
zenginleştirmek,
tasfiye,
flotasyon kavurma, icra, her türlü maden
izabesi yapmak, maden öğütmek, şekil
değiştirmek, metal elde etmek ve bununla
ilgili sanayi tesisleri kurmak.
c) Orijinal durumları veya şu anki fiziksel
durumları ne olursa olsun mineral
tabakların ve diğer jeolojik kaynakların
araştırılması, incelenmesi istihsali ve
işletilmesi,
bilhassa
altın
madeni
araştırması, istihsali, işletilmesi ithali,
ihracı ve dahili ticaretini yapmak.
d) İstihsal edilen veya sair surette sağlanan
jeolojik kaynakların işletilmesi ithali ihracı
ve ticaretini yapmak ve şirket amaçlarıyla
ilgili bu amaçlara tali veya bu amaçlar için
gerekli sair faaliyetlerde bulunmak.
e) Şirketin amacı ve konusu ile olarak ilgili
yurt içi ve yurt dışında her türlü laboratuar
tesis edilebilir, laboratuar hizmetleri
verebilir, her türlü maden ve cevherde her
türlü tahlil, analiz, test ve benzeri işlemleri
yapabilir, kalite kontrol faaliyetlerinde
bulunabilir,
laboratuar
hizmetleri
verilmesiyle ilgili teşekküllerle işbirliği
yapabilir, faaliyetlerine iştirak edebilir.

a) Her çeşit maden arama müracaatlarında
bulunmak,
arama
ve
işletme
ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep
ve iktisap etmek veya bunları devir
almak, devir etmektir.
b) Her çeşit maden istihraç etmek, her türlü
madencilik yapmak, maden ocakları
işletmek, maden cevherlerini hazırlamak,
ayıklama,
zenginleştirmek,
tasfiye,
flotasyon kavurma, icra, her türlü maden
izabesi yapmak, maden öğütmek, şekil
değiştirmek, metal elde etmek ve bununla
ilgili sanayi tesisleri kurmak.
c) Orijinal durumları veya şu anki fiziksel
durumları ne olursa olsun mineral
tabakların ve diğer jeolojik kaynakların
araştırılması, incelenmesi istihsali ve
işletilmesi,
bilhassa
altın
madeni
araştırması, istihsali, işletilmesi ithali,
ihracı ve dahili ticaretini yapmak.
d) İstihsal edilen veya sair surette sağlanan
jeolojik kaynakların işletilmesi ithali
ihracı ve ticaretini yapmak ve şirket
amaçlarıyla ilgili bu amaçlara tali veya bu
amaçlar için gerekli sair faaliyetlerde
bulunmak.
e) Şirketin amacı ve konusu ile olarak ilgili
yurt içi ve yurt dışında her türlü
laboratuar tesis edilebilir, laboratuar
hizmetleri verebilir, her türlü maden ve
cevherde her türlü tahlil, analiz, test ve
benzeri işlemleri yapabilir, kalite kontrol
faaliyetlerinde bulunabilir, laboratuar
hizmetleri verilmesiyle ilgili teşekküllerle
işbirliği yapabilir, faaliyetlerine iştirak
edebilir.

f) Çevre ve doğal kaynakların korunması ile
ilgili olarak; mühendislik, müşavirlik,
araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite, proje,
rapor, danışmanlık, eğitim ve benzeri
konularda çalışmak, Çevre Mevzuatı
kapsamında yayınlanarak yürürlüğe giren
tüm yönetmelikler doğrultusunda ilgili
raporları hazırlamak, gerekli izin ve
lisansları almak,

Şirket” yukarıda belirtilen amaç ve konusunun
tahakkuku için tüm hakları iktisap ve borçları Şirket” yukarıda belirtilen amaç ve konusunun
iltizam edebilir. Bu maksatla Şirket, Sermaye tahakkuku için tüm hakları iktisap ve borçları
Piyasası mevzuatına aykırı olmaması kaydıyla:
iltizam edebilir. Bu maksatla Şirket, Sermaye
Piyasası mevzuatına aykırı olmaması kaydıyla:
1. İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği
bütün muamele ve işleri yapabilir.
1. İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği
bütün muamele ve işleri yapabilir.
2. Üçüncü kişilerle her türlü sözleşme
imzalayabilir.
2. Üçüncü kişilerle her türlü sözleşme
imzalayabilir.
3. Menkul mal, gemi dahil gayrimenkul mal
ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira,
3. Menkul mal, gemi dahil gayrimenkul mal
telif, işletme, ticaret unvanı, işletme adı,
ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira,
alameti farika, patent, marka vs. gibi) ifraz
telif, işletme, ticaret unvanı, işletme adı,
ve tevhit edebilir, satar, satın alır ve verir,
alameti farika, patent, marka vs. gibi)
inşa eder ve ettirir, kat karşılığı arsa alır,
ifraz ve tevhit edebilir, satar, satın alır ve
kat karşılığı gayrimenkul verebilir, kiralar,
verir, inşa eder ve ettirir, kat karşılığı arsa
kiraya verir, yatırımcıların aydınlatılmasını
alır, kat karşılığı gayrimenkul verebilir,
teminen sermaye piyasası mevzuatı
kiralar, kiraya verir, yatırımcıların
çerçevesinde
gerekli
özel
durum
aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası
açıklamalarının yapılması kaydıyla ipotek
mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum
dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve
açıklamalarının yapılması kaydıyla ipotek
kişilere her çeşit ayni ve şahsi hakları leh
dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve
ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir,
kişilere her çeşit ayni ve şahsi hakları leh
değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş
ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir,
ya da kurulacak şirketlere sermaye olarak
değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş
koyabilir, Medeni Kanunda yer alan üst
ya da kurulacak şirketlere sermaye olarak
hakkı
sözleşmelerini
imzalayabilir,
koyabilir, Medeni Kanunda yer alan üst
imzaladığı üst hakkı sözleşmeleri ile
hakkı
sözleşmelerini
imzalayabilir,
iktisap ettiği ayni, şahsi ve gayrimenkul
imzaladığı üst hakkı sözleşmeleri ile
niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil
iktisap ettiği ayni, şahsi ve gayrimenkul
ve şerh ettirebilir. Dilerse akdettiği üst
niteliğindeki tüm hakları tapu siciline
hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün
tescil ve şerh ettirebilir. Dilerse akdettiği
hakları gerek kendi gerekse üçüncü şahıs
üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği
durumundaki hükmi veya gerçek kişilere
bütün hakları gerek kendi gerekse üçüncü
ipotek edebilir, rehin edebilir. Dilerse üst
şahıs durumundaki hükmi veya gerçek
hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm ayni,
kişilere ipotek edebilir, rehin edebilir.
şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki
Dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde
haklarını, dilediği gerçek veya tüzel
ettiği tüm ayni, şahsi ve gayrimenkul
kişilere dilediği bedellerle satabilir,
niteliğindeki haklarını, dilediği gerçek
kiralayabilir.
veya tüzel kişilere dilediği bedellerle
satabilir, kiralayabilir.

4. Şirket iştirak ettiği şirketler ile ilgili etüd,
proje, mimari proje, araştırma, fizibilite,
fon yönetimi, mühendislik, müşavirlik ve
danışmanlık
hizmetlerinde bulunabilir,
yurt içinde ve dışında acentelik,
mümessillik,
komisyonculuk,
distribütörlük, bayilik alıp verebilir, yine
bu şirketler için ihalelere girebilir,
taahhütte
bulunabilir, yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması kaydıyla kefalet,
teminat alıp verebilir.

4. Şirket iştirak ettiği şirketler ile ilgili etüd,
proje, mimari proje, araştırma, fizibilite,
fon yönetimi, mühendislik, müşavirlik ve
danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir,
yurt içinde ve dışında acentelik,
mümessillik,
komisyonculuk,
distribütörlük, bayilik alıp verebilir, yine
bu şirketler için ihalelere girebilir,
taahhütte
bulunabilir,
yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum
açıklamalarının
yapılması
kaydıyla
kefalet, teminat alıp verebilir.

5. Şirket iştirak ettiği şirketlerin ihtiyacı olan
her türlü malı iç piyasadan yada dış
piyasadan alabilir, ithal edebilir ve iştirak
ettiği şirketlerin mallarını ihraç edebilir,
mutemetlik yapabilir, mutemetlik verebilir.

5. Şirket iştirak ettiği şirketlerin ihtiyacı olan
her türlü malı iç piyasadan yada dış
piyasadan alabilir, ithal edebilir ve iştirak
ettiği şirketlerin mallarını ihraç edebilir,
mutemetlik
yapabilir,
mutemetlik
verebilir.

6. Şirket bağlı ortaklıkların, iştiraklerinin
veya herhangi bir şekilde sermaye
katılımında
bulunduğu
şirketlerin,
ortakların ve teşebbüslerin yönetimlerine
katılabilir, bunlara yönetim koordinasyon
hizmetleri ile türlü destek hizmeti
sağlayabilir,
bu
ortaklık,
şirket
teşebbüslerinin
organizasyonları
ve
yönetimleri
ile
faaliyetlerini
yönlendirebilir,
izleyebilir,
değerlendirebilir, denetler ve koordine
edebilir.
7. Şirket iştirak ettiği şirketlerle ilgili yurt
içinde ve yurt dışında ihalelere komple
iştirak edebileceği gibi bunların her ayrı
grubuna da ayrıca iştirak edebilir veya bu
gruplara giren işlerin bir bölümünü
başkalarına bırakabilir, bu şirketler için
fason işler yaptırabilir.
8. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15.
maddesinin son fıkrası hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, konuları ile ilgili olarak
resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, yerli
ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sürekli
ya da süreksiz mukavele, anlaşma işbirliği
yapabilir, her türlü nitelikte ortaklıklar
kurabilir, ortaklıklara iştirak edebilir,
kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak
olabilir, ticari işletmenin yönetim ve
denetimine katılabilir veya doğrudan
doğruya kendi adına işletmeler kurabilir,
yatırımlar yapabilir.

6. Şirket bağlı ortaklıkların, iştiraklerinin
veya herhangi bir şekilde sermaye
katılımında
bulunduğu
şirketlerin,
ortakların ve teşebbüslerin yönetimlerine
katılabilir, bunlara yönetim koordinasyon
hizmetleri ile türlü destek hizmeti
sağlayabilir,
bu
ortaklık,
şirket
teşebbüslerinin
organizasyonları
ve
yönetimleri
ile
faaliyetlerini
yönlendirebilir,
izleyebilir,
değerlendirebilir, denetler ve koordine
edebilir.
7. Şirket iştirak ettiği şirketlerle ilgili yurt
içinde ve yurt dışında ihalelere komple
iştirak edebileceği gibi bunların her ayrı
grubuna da ayrıca iştirak edebilir veya bu
gruplara giren işlerin bir bölümünü
başkalarına bırakabilir, bu şirketler için
fason işler yaptırabilir.
8. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21.
Maddesinin 1. fıkrası hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, konuları ile ilgili olarak
resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler,
yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle
sürekli ya da süreksiz mukavele, anlaşma
işbirliği yapabilir, her türlü nitelikte
ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara iştirak
edebilir, kurulmuş ya da kurulacak
şirketlere ortak olabilir, ticari işletmenin
yönetim ve denetimine katılabilir veya
doğrudan doğruya kendi adına işletmeler

kurabilir, yatırımlar yapabilir.
9. Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı
olmamak kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili
amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi
yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali
piyasalar, emtia borsaları ve benzeri
kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda
kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve
gayrinakdi krediler alabilir, finansman ve
mal bağlantıları yapabilir, anlaşmalar
yapabilir,
kaynak
sağlayabilir,
bu
konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine,
yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış
olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına her
çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon
hizmetleri verebilir.
10. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı
olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını
teminen sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde
gerekli
özel
durum
açıklamalarının yapılması kaydıyla, Şirket
her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve
gayrimaddi alacakları ve hakları ile
“Şirket” e karşı verilen taahhüt ve
garantileri tahtı teminata almak için
gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari
işletme rehni, kefalet ve banka teminatları
alabilir, borcu temlik edebilir, bu
teminatları
feshedebilir,
çözebilir,
gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap
edebilir.

11. Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi
ve gayrimaddi borçları, almış olduğu her
çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti
ve
kefaletler
karşılığında
“Şirket”
varlıkları, malları, alacakları ve hakları
üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul
rehni, ve işletme rehni verebilir,
alacaklarını temlik edebilir, benzeri
garantileri verebilir. Ayrıca yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması kaydıyla 3.
şahıslar lehine ipotek verebilir, müşterek
müteselsil borçlu ve müteselsil kefil, kefil
olabilir.
12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunun 15.
maddesinin son hükmüne aykırılık teşkil
etmemek ve yatırımcıların aydınlatılmasını
teminen sermaye piyasası mevzuatı

9. Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı
olmamak kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili
amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi
yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali
piyasalar, emtia borsaları ve benzeri
kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda
kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi
ve gayrinakdi krediler alabilir, finansman
ve mal bağlantıları yapabilir, anlaşmalar
yapabilir, kaynak sağlayabilir, bu
konularda
bağlı
ortaklıklarına,
iştiraklerine,
yönetimine
katıldığı
kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve
iş irtifaklarına her çeşit danışmanlık
yönetim ve organizasyon hizmetleri
verebilir.
10. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı
olmamak
ve
yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması kaydıyla, Şirket
her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve
gayrimaddi alacakları ve hakları ile
“Şirket” e karşı verilen taahhüt ve
garantileri tahtı teminata almak için
gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari
işletme rehni, kefalet ve banka teminatları
alabilir, borcu temlik edebilir, bu
teminatları
feshedebilir,
çözebilir,
gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap
edebilir.
11. Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi,
maddi ve gayrimaddi borçları, almış
olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu
taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında
“Şirket” varlıkları, malları, alacakları ve
hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği,
menkul rehni, ve işletme rehni verebilir,
alacaklarını temlik edebilir, benzeri
garantileri verebilir. Ayrıca yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması kaydıyla 3.
şahıslar lehine ipotek verebilir, müşterek
müteselsil borçlu ve müteselsil kefil, kefil
olabilir.
12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21.
Maddesinin 1. fıkrası hükmüne aykırılık
teşkil
etmemek
ve
yatırımcıların

çerçevesinde
gerekli
özel
durum
açıklamalarının yapılması kaydıyla bağlı
ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıkları ve
irtifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve
kuruluşların borç ve taahhütleri için yurtiçi
ve yurtdışı bankalar ile finansman
kuruluşlarına, yerli ve yabancı resmi
dairelere, yurtiçinde ve yurtdışında ticari ve
diğer türlü kuruluşa ve şahsa karşı kefalette
bulunabilir, garanti verebilir.

aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması kaydıyla bağlı
ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıkları ve
irtifakları ile yönetimine katıldığı şirket
ve kuruluşların borç ve taahhütleri için
yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile finansman
kuruluşlarına, yerli ve yabancı resmi
dairelere, yurtiçinde ve yurtdışında ticari
ve diğer türlü kuruluşa ve şahsa karşı
kefalette bulunabilir, garanti verebilir.

13. Şirket
Sermaye
Piyasası
Kanunun
15.maddesinin son hükmüne aykırılık
teşkil etmemek kaydıyla sermayesine
katıldığı şirketlerin ve ortaklıkların
sermaye
artırımları
için
taahhütte
bulunabilir, bu şirketlerin ve ortaklıkların
ihraç olunmuş veya olunacak her türlü
menkul kıymetin anapara ve faizlerinin
veya paylarının ödenmesine kefalet
verebilir.

13. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21.
Maddesi 1.fıkrası hükmüne aykırılık
teşkil etmemek kaydıyla sermayesine
katıldığı şirketlerin ve ortaklıkların
sermaye artırımları için taahhütte
bulunabilir, bu şirketlerin ve ortaklıkların
ihraç olunmuş veya olunacak her türlü
menkul kıymetin anapara ve faizlerinin
veya paylarının ödenmesine kefalet
verebilir.

14. Şirket konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve
yurtdışında ihalelere iştirak edebilir.

14. Şirket konusu ile ilgili olarak yurtiçinde
ve yurtdışında ihalelere iştirak edebilir.

15. Şirket
Sermaye
Piyasası
Kanunun
15.maddesinin son hükmüne aykırılık
teşkil etmemek kaydıyla iştirak ettiği
kurulmuş veya kurulacak şirketlerin ve
bunlara bağlı müessese ve işletmelerin
vadeli satışlarına dayalı senetli veya
senetsiz alacaklarını devir alabilir, bunları
diğer müesseselere aracılık yapmamak
kaydıyla devir ve ciro edebilir. Bu
müesseselerin
müşterilere
açtıkları
kredileri sigorta ettirebilir.

15. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21.
Maddesi 1.fıkrası hükmüne aykırılık
teşkil etmemek kaydıyla iştirak ettiği
kurulmuş veya kurulacak şirketlerin ve
bunlara bağlı müessese ve işletmelerin
vadeli satışlarına dayalı senetli veya
senetsiz alacaklarını devir alabilir, bunları
diğer müesseselere aracılık yapmamak
kaydıyla devir ve ciro edebilir. Bu
müesseselerin
müşterilere
açtıkları
kredileri sigorta ettirebilir.

16. Şirket bu şirketlerin ve bunlara bağlı
müessese ve işletmelerin ithalat ve ihracat
işlerini organize etmek için gerekli
tedbirler alabilir. Gümrük depolama
nakliye mali ve hukuki işlemlerini
müştereken yürütebilir.

16. Şirket bu şirketlerin ve bunlara bağlı
müessese ve işletmelerin ithalat ve ihracat
işlerini organize etmek için gerekli
tedbirler alabilir. Gümrük depolama
nakliye mali ve hukuki işlemlerini
müştereken yürütebilir.

17. Şirket iştirak ettiği şirketler ile ilgili temin
ettiği her türlü madde için yurt içinde ve
yurt dışında şube, pazarlama üniteleri,
teşhir ve satış yerleri açabilir, bu maksatla
her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak
edebilir.

17. Şirket iştirak ettiği şirketler ile ilgili temin
ettiği her türlü madde için yurt içinde ve
yurt dışında şube, pazarlama üniteleri,
teşhir ve satış yerleri açabilir, bu maksatla
her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak
edebilir.

18. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı
olmamak kaydıyla, Şirket kanuni şartlara

18. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı
olmamak kaydıyla, Şirket kanuni şartlara

uymak kaydıyla, genel kurul kararıyla her
türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet
çıkarabilir.

uymak kaydıyla, genel kurul kararıyla her
türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet
çıkarabilir.

19. Aracılık faaliyeti veya portföy işletmeciliği
niteliğinde olmamak kaydı ile gerek iştirak
ettiği, gerekse iştirak etmediği şirketler ile
kurum ve kuruluşların hisse senetlerini,
kurucu ve intifa senetlerini, tahvillerini,
kara iştirakli tahvil ve katılma intifa
senetleri gibi yürürlükteki mevzuat
hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul
kıymetleri Hazine Bonosu ve Devlet
Tahvillerini alabilir, sahibi olduğu bu tür
değerleri aracılık yapmamak ve portföy
işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla
başkalarına satabilir ya da başka menkul
değerlerle değiştirebilir.

19. Yatırım
hizmetleri
ve
faaliyetleri
niteliğinde olmamak kaydı ile gerek
iştirak ettiği, gerekse iştirak etmediği
şirketler ile kurum ve kuruluşların hisse
senetlerini, kurucu ve intifa senetlerini,
tahvillerini, kara iştirakli tahvil ve katılma
intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat
hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul
kıymetleri Hazine Bonosu ve Devlet
Tahvillerini alabilir, sahibi olduğu bu tür
değerleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri
niteliğinde olmamak kaydıyla başkalarına
satabilir ya da başka menkul değerlerle
değiştirebilir.

20. Her türlü şirket ya da kurum ve kuruluşun
sermaye artırımına katılabilir sermaye
artırımı sırasında diğer katılanların katılma
yüklenimlerini veya geçici belgeden doğan
hak ve borçlarını bunların sahiplerinden
devralabilir,
bu
hak,
borç
ve
yükümlülükleri aracılık yapmamak ve
portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak
kaydıyla başkalarına devir edebilir ya da
kendisine ait benzer hak, borç ve
yükümlülüklerle değiştirebilir.
21. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15/son
hükmüne aykırılık teşkil etmemek ve özel
durum açıklamalarının yapılması ve Borsa
bülteninde ilan edilmesi kaydıyla, Şirket
Türk Ticaret Kanunu’nun 468. maddesi
hükümlerine uygun olarak kendi kuruluşu
içindeki personel ile sermayelerine
katıldığı ortaklıkların personeli için yardım
sandıkları ile eğitim ve sağlık amaçlı vakıf
ve sandıklar kurabilir, bunların varlıklarını
geliştirebilmeleri
için
yatırımlara
girişebilir.
22. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15/son
hükmüne aykırılık teşkil etmemek ve özel
durum açıklamalarının yapılması ve Borsa
bülteninde ilan edilmesi kaydıyla, Şirket,
Genel Kurul kararıyla bünyesi dışında da
kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak
şekilde eğitim ve sağlık amaçlı vakıflar

20. Her türlü şirket ya da kurum ve kuruluşun
sermaye artırımına katılabilir sermaye
artırımı sırasında diğer katılanların
katılma yüklenimlerini veya geçici
belgeden doğan hak ve borçlarını bunların
sahiplerinden devralabilir, bu hak, borç ve
yükümlülükleri yatırım hizmetleri ve
faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla
başkalarına devir edebilir ya da kendisine
ait benzer hak, borç ve yükümlülüklerle
değiştirebilir.
21. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
saklı
kalmak,
Sermaye
Piyasası
Kanunu’nun 21. Maddesi 1.fıkrası
hükmüne aykırılık teşkil etmemek ve özel
durum açıklamalarının yapılması ve Borsa
bülteninde ilan edilmesi kaydıyla, Şirket
Türk Ticaret Kanunu’nun 522.maddesi
hükümlerine uygun olarak kendi kuruluşu
içindeki personel ile sermayelerine
katıldığı ortaklıkların personeli için
yardım sandıkları ile eğitim ve sağlık
amaçlı vakıf ve sandıklar kurabilir,
bunların varlıklarını geliştirebilmeleri için
yatırımlara girişebilir.
22. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
saklı
kalmak,
Sermaye
Piyasası
Kanunu’nun 21. Maddesi 1.fıkrası
hükmüne aykırılık teşkil etmemek ve özel
durum açıklamalarının yapılması ve Borsa
bülteninde ilan edilmesi kaydıyla, Şirket,
Genel Kurul kararıyla bünyesi dışında da
kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak

kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara
katılabilir.
23. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15/son
hükmüne aykırılık teşkil etmemek ve özel
durum açıklamalarının yapılması ve Borsa
bülteninde ilan edilmesi kaydıyla, mer’i
mevzuat hükümleri dairesinde genel
bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli
idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere
ve Köylere, Bakanlık Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan Vakıflara, kamu
menfaatlerine yararlı sayılan derneklere,
bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde
bulunan kurumlara ve kuruluşlara,
üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu
gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta
bulunabilir.

24. Şirket
yukarıda
konularda
faaliyet
gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek
veya tüzel kişilerle her türlü nitelikte
ortaklıklar kurabilir ve bu konularda
faaliyette bulunan her türlü ticari
işletmenin
yönetim
ve
denetimine
katılabilir veya doğrudan doğruya kendi
adına işletmeler kurabilir, yatırımlar
yapabilir.
25. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı
olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren
her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi
ortakları veya yönetim kurulu üyeleri ile de
yapabilir.
Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka ilerde
şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve
kanunların müsaade ettiği işlere girişilmek
istenildiği takdirde Yönetim Kurulu’nun önerisine
dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile
Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni alındıktan sonra
Şirket'’in ana sözleşmesi’nin tadil metninin
onaylanmak üzere Genel Kurul’a sunulması
gerekir.

şekilde eğitim ve sağlık amaçlı vakıflar
kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara
katılabilir.
23. Yapılacak bağışların üst sınırının genel
kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı
aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan
bağışların dağıtılabilir kar matrahına
eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil
etmemesi,
gerekli
özel
durum
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde
yapılan bağışların genel kurulda ortakların
bilgisine sunulması şartıyla mer’i mevzuat
hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil
dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel
İdarelerine, Belediyelere ve Köylere,
Bakanlık Kurulunca vergi muafiyeti
tanınan Vakıflara, kamu menfaatlerine
yararlı sayılan derneklere, bilimsel
araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan
kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere,
öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya
kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.
24. Şirket yukarıda konularda faaliyet
gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek
veya tüzel kişilerle her türlü nitelikte
ortaklıklar kurabilir ve bu konularda
faaliyette bulunan her türlü ticari
işletmenin yönetim ve denetimine
katılabilir veya doğrudan doğruya kendi
adına işletmeler kurabilir, yatırımlar
yapabilir.
25. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı
olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren
her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri
kendi ortakları veya yönetim kurulu
üyeleri ile de yapabilir.
Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka ilerde
şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve
kanunların müsaade ettiği işlere girişilmek
istenildiği takdirde Yönetim Kurulu’nun önerisine
dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinler
alındıktan sonra Şirket'’in ana sözleşmesi’nin tadil
metninin onaylanmak üzere Genel Kurul’a
sunulması gerekir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

MADDE 4.

MADDE 4.

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Necatibey
Caddesi no.56/B Demirtepe-Ankara'dır. Merkez
adres değişikliğinde yeni merkez adres, ticaret
siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde
ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan
tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni
adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için
bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Necatibey
Caddesi no.56/B Demirtepe-Ankara'dır. Merkez
adres değişikliğinde yeni merkez adres, ticaret
siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası
Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve
ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket
için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu’nun alacağı karara
dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na, Sermaye
Piyasası Kurulu’na, ve gerektiğinde sair kamu
mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve
dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.

Şirket, Yönetim Kurulu’nun alacağı karara
dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na,
Sermaye Piyasası Kurulu’na, ve gerektiğinde sair
kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla,
yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler
açabilir.

SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ:

SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ:

MADDE 6.

MADDE 6.

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2011
tarih ve 3160 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2011 tarih ve
3160 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 500.000.000 (beş yüz
milyon Türk Lirası) olup her biri 1.-(Bir)Kuruş)).
itibari değerde 50.000.000.000 (elli milyar) paya
bölünmüştür.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 500.000.000 (beş yüz
milyon Türk Lirası) olup her biri 1.-(Bir)Kuruş)).
itibari değerde 50.000.000.000 (elli milyar) paya
bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları için (5 yıl)
geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım
kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları için (5 yıl)
geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım
kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkartılmış sermayesi 152.500.000.-TL
(Yüz Elli İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) olup
her biri 1 Kuruş nominal değerde, 3.050.000.508
adet A grubu, 12.199.999.492 adet B grubu olmak
üzere toplam 15.250.000.000 (On Beş Milyar İki
Yüz Elli Milyon) adet paya bölünmüştür.
Hisselerin grupları ve nevi itibariyle dağılımı
aşağıdaki gibidir;

Şirketin çıkartılmış sermayesi 152.500.000.-TL
(Yüz Elli İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)
olup her biri 1 Kuruş nominal değerde,
3.050.000.508 adet A grubu, 12.199.999.492 adet
B grubu olmak üzere toplam 15.250.000.000 (On
Beş Milyar İki Yüz Elli Milyon) adet paya
bölünmüştür. Hisselerin grupları ve nevi itibariyle
dağılımı aşağıdaki gibidir;

Grubu
A
B
Toplam

Türü
Nama
Hamilin
e

Hisse Adedi Sermaye Tutar
3.050.000.508 (TL)
30.500.005,08
12.199.999.49 121.999.994,92
15.250.000.00
2 152.500.000,00
0

Önceki 152.500.000.-TL
ödenmiştir.

sermayenin

Grubu
A
B
Toplam

Türü
Hisse Adedi
Nama
3.050.000.508
Hamilin 12.199.999.49
15.250.000.00
e
2
0

Sermaye
30.500.005,0
Tutar
(TL)
121.999.994,
8
152.500.000,
92
00

tamamı

Önceki 152.500.000.-TL sermayenin tamamı
ödenmiştir.

Yönetim kurulu 2011-2015 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni
paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu 2011-2015 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı
sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı
yeni paylar ihraç etmeye yetkilidir.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline
yazılıdır. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu
pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında
B' grubu, yeni hisse senedi çıkartılacaktır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline
yazılıdır. Yapılacak sermaye artırımlarında A
grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay
karşılığında B' grubu, yeni hisse senedi
çıkartılacaktır.

Ayrıca yönetim kurulu imtiyazlı veya itibari

değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay
sahiplerinin
yeni
pay
alma
haklarının
sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar
almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının
kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe
yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede
tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca
alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Ayrıca yönetim kurulu imtiyazlı veya itibari
değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay
sahiplerinin
yeni
pay
alma
haklarının
sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar
almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının
kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe
yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede
tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca
alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret
Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret
sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerinin
serbesttir.
saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

YÖNETİM KURULUNA BAĞLI KOMİTELER

YÖNETİM KURULUNA BAĞLI KOMİTELER

MADDE 7.1.

MADDE 7.1.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının
sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak
üzere Şirketin gereksinimlerini ve Yönetim
Kurulunun Yapılanması da dikkate alarak Denetim
Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile
gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite
oluşturur.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının
sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak
üzere
Şirketin
gereksinimlerini,
Yönetim
Kurulunun Yapılanması ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’nu da dikkate
alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim
Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair
komite oluşturur.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim ilkeleri, Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana
sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.
Denetim Komitesi Üyelerinin tamamı, diğer
Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Komitelerin ise Başkanı Bağımsız üyeler
Yönetim ilkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri arasından seçilir.
çerçevesinde yapılandırılır. Denetim Komitesi
Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim
Üyelerinin tamamı, diğer Komitelerin ise Başkanı
kurulu üyeleri arasından seçilebilir. İcra
Bağımsız üyeler arasından seçilir.
başkanı/Genel Müdür komitelerde yer alamaz.
Komiteler çalışmalarını mevzuatın gerektirdiği ve
Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim gereken sıklıkta ve Komite Başkanının daveti
kurulu üyeleri arasından seçilebilir. İcra üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak
sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komiteler

başkanı/Genel Müdür komitelerde yer alamaz.

Komiteler çalışmalarını gerektirdiği sıklıkta ve
Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm
çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli
kayıtlar tutulur. Komiteler çalışmaları hakkında
bilgi ve raporları Yönetim Kuruluna sunar.
Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri
Yönetim Kurulu Sekretaryası tarafından yürütülür.

çalışmaları hakkında bilgi ve raporları Yönetim
Kuruluna sunar. Komitelerin tüm yazışma ve
bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekretaryası
tarafından yürütülür.

7.2. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

7.2. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal
yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını,
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam
olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar
çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna
kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici
tavsiyelerde bulunur, Pay sahipleri ile ilişkiler
biriminin çalışmalarını gözetir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeler
ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat
hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet
gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin
görevlerini de yerine getirebilir.

MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ:

DENETÇİ

MADDE 10.

MADDE 10.

Genel Kurul azami 3 sene müddetle iki adet denetçi
seçer.
Denetçiler
(A)
grubu nama yazılı
hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret
Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Şirket Genel
Kurulu tarafından seçilir ve söz konusu mevzuat
hükümleri gereğince görev yapar.

Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları,
çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya
açıklanır.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunun 353-357
Denetçinin ücreti, Türk Ticaret Kanunu ve
maddelerinde
sayılan
görevleri
yapmakla
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
yükümlüdür.
belirlenir.
GENEL KURUL

GENEL KURUL

MADDE 11.

MADDE 11.

1. Davet Şekli

1. Davet Şekli

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak
toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret toplanırlar. Bu toplantılara davet Türk Ticaret
Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 nci maddeleri Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Genel

hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Kurulun elektronik ortamdan yapılması hakkında
Yönetim İlkelerinde yer alan usul ve esaslara göre diğer mevzuat hükümlerine uygun yapılır.
yapılır.
2. Toplantı Zamanı
2. Toplantı Zamanı
Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin
sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az
bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin
işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda
toplanır.

Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi
sonundan itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü süre
içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel
kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde
ve zamanlarda toplanır.

3. Toplantı Yeri
3. Oy Verme ve Vekil Tayini
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında
hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin bir
hisse için bir oyu vardır. Genel kurul
toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer
hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil
vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekâleten oy
kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan
vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri
hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya
yetkilidirler.

4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı
Şirket olağan Genel Kurul toplantılarında Türk
Ticaret Kanunu'nun 369 ncu maddesinde ve
Sermaye Piyasası Kanunu'nun yazılı hususları
müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel
Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanununun 11. maddesinin yedinci fıkrası
hükümlerine tabidir.

Toplantı, şirket merkezinin bulunduğu yerde veya
şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi
sınırları içerisinde başka bir yerde yapılabilir.
4. Elektronik Ortamda Genel Kurula Katılma
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret
Kanununun 1527. nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara
İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik
ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına,
öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına
imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak
tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin
bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem
üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin,
anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen
haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Bölünme ve hisse değişimi konularının da genel 5. Oy Verme ve Vekil Tayini
kurulda karara bağlanması şarttır.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin bir
toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi hisse için bir oyu vardır. Genel kurul
açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer
Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil
vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekâleten oy

kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. maddesinin Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından
7’nci fıkrası uyarınca, TTK.’nun 388. maddesinin başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu
ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için oyları da kullanmaya yetkilidirler.
yapılacak genel kurul toplantılarında TTK.’nun
372. maddesindeki toplantı nisaplarının uygulanır.
belirlenir.

6. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı
5. Toplantı Yeri

Şirket olağan Genel Kurul toplantılarında Türk
Ticaret Kanunu'nun 409. ncü maddesinde ve
Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun yazılı hususları
veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel
elverişli bir yerinde toplanır.
Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

TOPLANTIDA
BULUNMASI:

BAKANLIK

TEMSİLCİSİ

MADDE 12.
MADDE 12.
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul
toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının
ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin
gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında
alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan
toplantı zabıtları geçerli değildir.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul
toplantılarında ilgili bakanlığın temsilcisinin hazır
bulundurulması konusunda ilgili mevzuat
düzenlemelerine göre hareket edilir.

İLAN

İLAN

MADDE 13.

MADDE 13.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37.
maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak
şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan
bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde
gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın
yerlerdeki gazete ile yapılır.

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 vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate
alınarak ilan edilir.

Ancak Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile
öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en
fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, Genel

kurulun

toplantıya

çağrılmasına

ait

elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim
vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde
belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.
Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların,
toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılması
zorunludur.

ilanların, toplantı ve ilan günleri hariç olmak
üzere toplantı tarihinden asgari üç hafta önce
yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

HESAP DÖNEMİ:

HESAP DÖNEMİ:

MADDE 14.

MADDE 14.

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının birinci gününden Şirketin hesap yılı Ocak Ayının birinci gününden
başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu
tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu
günü sona erer.
KARIN TESPİT VE DAĞITIMI:

KARIN TESPİT VE DAĞITIMI:

MADDE 15.

MADDE 15.

A.Temettü

A.Temettü

Şirket’in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe
ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin umumi
masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe
ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile
Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu
vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan
gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa
geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan
tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen
gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması
zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten
sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen
dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen
şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

Birinci Temettü
a) Ödenmiş
sermayenin
beşte
birini
buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış
nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.
tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
Birinci Temettü
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel
Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla
b) Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ
kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve
düşüldükten sonra kalan miktardan
Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına
oran ve miktara uygun olarak birinci sahiptir.
temettü ayrılır.
İkinci Temettü
İkinci Temettü

d) Net dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerinde
belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan
kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci
temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret
c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen Kanunu’nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği
meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci
temettü hissesi olarak dağıtmaya veya
Genel Kanuni Yedek Akçe:
fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten
sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın
519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel
d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kanuni yedek akçeye eklenir.
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler
oranında kar payı düşüldükten sonra ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için
bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse
Kanunu’nun 466. maddesinin 2.fıkrası senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek
3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve
akçe olarak ayrılır.
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara
ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek dağıtılmasına karar verilemez.
akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen birinci temettü Kay payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların
nakden ve/veya hisse senedi biçiminde tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat
dağıtılmadıkça;
başka
yedek
akçe alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve
temettü
dağıtımında
imtiyazlı
pay Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve
sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi
senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır.
ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli
amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu
Türk Ticaret Kanunu 509. Maddesi ve Sermaye

gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı Piyasası Kanunu 20. Maddesi uyarınca ortaklara
dağıtılmasına karar verilemez.
avans kar payı dağıtılabilir.
f) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15/son
hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli
özel durum açıklamalarının yapılması ve
yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda
ortakların bilgisine sunulması kaydıyla
varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla
kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki
kişi veya kurumlara verilen kar payları ve
yapılan bağışlar ayrılır.

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
Mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı
kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel
g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen
payların tümüne bunların ihraç ve iktisap temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü
dağıtılır.
avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek
bir temettü avansı verilmesine ve temettü
h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma dağıtılmasına karar verilemez.
şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu
konudaki teklifi üzerine Genel Kurul’ca
kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı
hükümlerine uyulur.
B. Temettü Avansı:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından
yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 15’inci 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.

YEDEK AKÇE:

YEDEK AKÇE:

MADDE 16.

MADDE 16.

Kanuni yedek akçe, ana sözleşmenin 15. Yedek akçe ayrılmasına ilişkin olarak Sermaye
Maddesindeki ilkeler uyarınca şirketin çıkarılmış Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu
sermayesinin % 20’sine varıncaya kadar ayrılır. Bu hükümleri uygulanır.
miktarın azalması halinde yeniden yedek akçenin
ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari
yedek akçeler ile kanun ve ana sözleşme
hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi
kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI:

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI:

MADDE 17.

MADDE 17.

Şirket TTK’nın 434. maddesinde sayılan sebeplerle
veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca
Şirket, hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir.
Şirketin fesih ve infisahı halinde tasfiyesi, TTK
hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri
uyarınca yürütülür.

Şirket Türk Ticaret Kanunun 529. maddesinde
sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah
eder. Ayrıca Şirket, hissedarlarının kararıyla da
fesih olunabilir. Şirketin fesih ve infisahı halinde
tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve
Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca
yürütülür.

EK/4 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Hamdi Akın İpek
1990 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisans diplomasına hak kazanmıştır.
İktisat diploması sahibidir. Yönetim kurulu başkanlık görevini sürdürmekte olduğu Koza Davetiye’nin
pazarlama müdürü olarak 1992 yılında çalışma hayatına başlamıştır. 2004 yılından bu yana, İpek
Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. ve Koza İpek Gazetecilik A.Ş.’in yönetim kurulu
başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. ATP İnşaat A.Ş., İpek Matbaacılık ve Koza-İpek Sigorta
Yönetim Kurulu Başkanlık görevlerini sürdürmektedir.

Cafer Tekin İpek
İktisat diploması sahibidir. 1992 ve 1997 yılları arasında İpek Matbaacılık finans müdürlüğü görevini
üstlenmiştir. 1995 yılında Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Sırasıyla 2004, 2005 ve 2006
yıllarında İpek, Koza İpek Gazetecilik ve OAM şirketlerinin yönetim kurulu üyeliği görevlerini
üstlenmiştir. Koza-İpek Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve İpek Matbaacılık şirketlerinin yönetim
kurulu üyesidir.
Melek İpek
Hastane Gönüllüleri Derneği ve Çocuk Sevenler Derneği gibi pek çok yardım kuruluşunda görev
almıştır. Türkiye Yardım Kuruluşları Birliği, YOYAV’ın Yönetim Kurulu Başkanlık görevini
sürdürmektedir. İpek Matbaacılık, Koza Davetiye ve ATP İnşaat A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev almaktadır.
Pelin Zenginer
İşletme diplomasına sahiptir. 1992 ve 1997 yılları arasında İpek Matbaacılık şirketinin ihracat
müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 2004 yılından bu yana, Koza İpek Gazetecilik, Koza-İpek Holding
ve İpek Matbaacılık şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Koza Davetiye ve
ATP İnşaat A.Ş. yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

İsmet KASAPOĞLU
İsmet Kasapoğlu’nun birçok maden firmasında 40 yıldan fazla madencilik deneyimi bulunmaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden 1963‘de mezun olmuştur. 1985 ve
2001 yılları arasında Soma Kömür İşletmeleri’nde yöneticilik ve daha sonra Yönetim Kurulu üyeliği
görevlerini üstlenmiştir. 2001 ve 2006 yılları arasında Eti Soda A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlık
görevini üstlenmiştir. 1991-2009 yılları arasında Türkiye Madenciler Derneği’nin Başkanlık ve 2006
yılından bu yana Türkiye Madencilik Meclis Başkanlığı ile 2001 yılından bu yana Madencilik Sektörü
Başkanlar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlık görevlerini sürdürmektedir.

Yusuf Köyce
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1977-2002 yılları arasında İçişleri
Bakanlığı birimlerinde mali işler departmanlarında çalıştı. Satın alma komisyonu üyeliği ve şube
müdürlüğü yaptı. 2003 yılından bu yana çeşitli şirketlerde mali işler, denetim ve mali koordinatörlük
görevlerini üstlendi.

EK/5 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN
ÜCRET POLİTİKASI
SPK düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme
sistem ve uygulamaları bu politikasnın konusunu oluşturmaktadır.
Yönetim kurulu üyeleri için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.
Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate
alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.
Üst Düzey Yönetici ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret
politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak
uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.
Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul
toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

EK/6 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Şirketimizin bilgilendirme politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat
sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna
ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz,
anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme
politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve
hisselerin işlem gördüğü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ile SPK Kurumsal
Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi yönetim
kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasının ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinden
sorumlu genel müdür yardımcısı koordinasyonunda yürütülür.

Yöntem ve Araçlar
Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:
-

Kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,
Periyodik olarak İMKB ve KAP’a iletilen finansal raporlar,
Yıllık faaliyet raporları
Kurumsal internet sitesi (www.kozaaltin.com.tr)
Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,
Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları,
Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen
toplantılar ve telekonferanslar,
Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları

Özel Durum Açıklamaları
Özel durum açıklamaları, SPK’nın Seri:VIII No:54 sayılı tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak
hazırlanır ve KAP’ta açıklama yapma yetkisini sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere
KAP’a gönderilir.
Finansal Raporların Kamuya Açıklanması
Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına göre hazırlanır, yıl sonu ve altı aylık finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim
kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetim geçirilir. Finansal raporlar
kamuya açıklanmadan önce Denetimden Sorumlu Komiteden alınan uygunluk görüşüyle yönetim
kurulu onayına sunulur.
Yönetim kurulunca onaylanan finansal raporlar, varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili
mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP’a
gönderilir.
KAP’da açıklanan finansal raporlara Şirket’in kurumsal web sitesinde yer verilir.

Faaliyet Raporu
Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde
hazırlanır. Faaliyet raporlarına Şirket’in kurumsal web sitesinde yer verilir.
Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği , genel kurul, ana
sözleşme değişikliği, sermaye artırımı ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular TTSG ve günlük
gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.
Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları
Şirket’in yetkilileri tarafından yıl içinde yaşanan Şirketimiz ve grup şirketlerinin faaliyetlerini
etkileyecek önemli gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamak üzere gerekli
açıklamalar yapılır. Gerekli görülen durumlarda ve konularda yurtiçi ve yurtdışında basın ve
kamuoyunu bilgilendirme toplantıları düzenlenir.

Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
Şirket hakkındaki önemli gelişmeler ve özel durum açıklamaları Türkçe ve/veya İngilizce olarak veri
dağıtım kuruluşları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılır.

Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar
ve telekonferanslar

Mevcut ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması pay
sahipleri birimi tarafından yürütülmektedir.

Şirket’in operasyonel ve mali performansının, strateji ve hedeflerinin, yatırımcılarla en uygun şekilde
anlatılmasını teminen, Şirket üst düzey yöneticileri, yatırım bankalarının ve kurumsal yatırımcıların
temsilcileri, analistler ve yatırım profesyonelleri ile toplantılar ve görüşmeler yaparlar. Gerekli
görüldüğü durumlarda yurtiçi/yurtdışı road show toplantıları ve yatırımcı konferanslarına katılım
sağlanır ve telekonferans görüşmeleri yapılır.

