HEDEF HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME
1.KURULUŞ
Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular
arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.
Sıra No

Kurucu

1

SÜLEYMAN ARPASLAN

2

MEHMET NURİ GÖKALP

3

Adres

Uyruk

Kimlik No

İSTANBUL / ÜSKÜDAR

TÜRKİYE

253******98

İSTANBUL / ÜSKÜDAR

TÜRKİYE

325******42

MEHMET FATİH GÖKALP XUANWU AVE. NO:699-39 BLOCK:4 ROOM:608 XUANWU DİSTRİCTNANJİNG

TÜRKİYE

325******06

4

SİBEL GÖKALP

İSTANBUL / ÜSKÜDAR

TÜRKİYE

292******16

5

NAMIK KEMAL GÖKALP

İSTANBUL / ÜSKÜDAR

TÜRKİYE

325******86

2. ŞİRKETİN UNVANI
Şirketin unvanı “Hedef Holding Anonim Şirketi” olup, esas sözleşmede kısaca
“Şirket” olarak anılacaktır.
3. AMAÇ VE KONU
Holding’in amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine
iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek,
yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık
yapmaktır.
Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere
ayni veya nakdi sermaye yatırımı yapabilir.
İştirak ettiği şirketlerin finansal, idari, ticari ve teknik problemlerinin çözümüne
yardımcı olmak, teknik planlama, programlama, bütçeleme, raporlama,
projelendirme, denetim ve finansal organizasyon gibi konularda danışmanlık
verebilir.
Şirket sahip olduğu ve olacağı fonu yalnızca sermaye (değer artış) kazancı veya
yatırım geliri (kar payı, faiz, kira vb.) ya da her ikisini birden elde etmek üzere
yatırım yapacaktır. Yatırımlarını sınırlı bir süre için yapacak ve sermaye kazancını
elde etmek için bir çıkış stratejisi belirleyecektir.
Şirket, her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya
temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir,
ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil
işlemlerinde bulunabilir.
Şirket ayrıca yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim
Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine göre pay, borçlanma aracı, borçlanma niteliğindeki sermaye piyasası
araçları ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü sermaye
piyasası aracını ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü önalım, geri alım, alım, intifa
ve rüçhan haklarını satın alabilir, satar ve başkaları ile değiştirebilir, Türk Ticaret

Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kendi paylarını
iktisap edebilir.
Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Şirket amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ve
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izinlerin alınması gerekmektedir.
4. ŞİRKETİN MERKEZİ
Şirketin merkezi İSTANBUL ili ÜSKÜDAR İlçesi’dir.
Adresi BURHANİYE MAH. DOĞU KARADENİZ CD. SELVİLİEVLER SİT.NO.26-5
ÜSKÜDAR / İSTANBUL 'dir.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni
adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
5. SÜRE
Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini
değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.
6. SERMAYE
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20/06/2018 tarih ve
26/726 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.
Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 1.000.000.000.- (Birmilyar) Türk Lirası’dır. Bu
sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 1.000.000.000
(Birmilyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5
yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2025 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 kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin sermayesi A ve B Grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B
grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar işbu Ana Sözleşme’de belirtilen özel
hak ve imtiyazlara sahiptirler. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.000.000.- TL (İkiyüzellimilyonTürkLirası)’dır. Bu
sermaye, her biri 1.-TL (bir TL) nominal değerde 25.000.000 adet (A) grubu nama,
225.000.000 adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 250.000.000 adet paya
bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 250.000.000.- TL
muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç

ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerin üzerinde ve altında pay
çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen
sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde veya
altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya
tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği
esaslar çerçevesinde ilan edilir.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde kullanılamaz.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar
iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu nama yazılı
paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı, (B) grubu hamiline yazılı paylar
karşılığında (B) grubu hamiline yazılı yeni paylar çıkarılacaktır. Yapılacak sermaye
artırımlarında; (A) grubu pay çıkartılmaması durumunda, (A) grubu pay sahipleri
(B) grubu paylardan yeni pay alma hakkını kullanabilir. Paylar Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde serbestçe
devredilebilir.
7. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket
tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama
yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit,
tescil ve ilan edilecek en az iki kişinin imzalarını taşıması gereklidir.
Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir.
Bu taksimin mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 375’inci maddesinde öngörülen
devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler
saklı kalmak üzere; Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1’inci maddesine uygun olarak
düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya
tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye
yetkilidir. Ancak, temsil yetkisinin devrinde en az bir yönetim kurulu üyesinin
temsil yetkisini haiz olması şarttır.
8. YÖNETİM KURULU
Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri dairesinde
seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim
kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu
üyeleri yeniden seçilebilirler.
Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun
önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.
Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi
olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi
tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve
ilanın yapılmış olduğu Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi

yönetim kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek şahıs toplantılara
katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil
edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret
Kanunu’nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye
seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece, seçilen üye, eski üyenin süresini
tamamlar.
Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda
başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime
ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim
kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için
yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev
alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime
ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.
Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.
9. DENETÇİLER, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN DENETİME İLİŞKİN ESASLAR
Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret
Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.
10. GENEL KURUL
Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin
hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü
genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesinde yazılı
hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
Genel kurul toplantısına çağrının şekli ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu
mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’nun 414 ve 415 inci maddeleri uygulanır.
Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır.
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay
sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay
sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümlerine ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı
Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi
şarttır.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 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 imkân 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.
11. İLAN
Genel Kurul Toplantı ilanlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümlerine uyulur. 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.
12. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin
bir oy hakkı vardır.
Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit
edilir.
Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim
Kurulu’nu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re’sen çağrı yetkisine haiz olurlar.
Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka
yerde de toplanabilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya
katılanların çoğunluğuyla alır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 390. maddesi 4. fıkrası uyarınca üyelerden hiçbiri
toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul
üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en
az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.
Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak
kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak
onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine
yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar
defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın
altına red gerekçesini yazarak imzalar.
Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy
kullanamazlar.
13. HESAP DÖNEMİ
Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona
erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren
başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.
14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Şirket’in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören
muhasebe ilkelerine göre tespit 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 dağıtılır:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) %5’i çıkarılmış sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye
ayrılır.
Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ
üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim
kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere
dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Kar Payı:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten
sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak
dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile
ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan, sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın
%10’u, Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel
kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek
akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için
belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi
dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay
sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay
dağıtılamaz.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu
konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde
bulundurularak genel kurul tarafından kararlaştırılır. Sermaye piyasası
mevzuatında öngörülen sürelere uygun olmak kaydıyla Genel Kurul kar dağıtımı
zamanının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu’nu yetkilendirebilir.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım
kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.
Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak avans kâr payı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve
dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle
sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.
Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların
bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından
belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla,
kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere,
katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu
menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde
bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi
veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışın sınırı genel
kurulda belirlenir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış
yapılamaz.
15. YEDEK AKÇE
Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 519 ila 523.
maddeleri hükümleri uygulanır.
16. KANUNİ HÜKÜMLER
Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
17. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmede belirtilen
hükümler çerçevesinde Genel Kurul tarafından ana sözleşme değişikliğine karar
verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil
ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.
Genel Kurulda, esas Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise A Grubu pay sahiplerinin Türk
Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir
kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.
18. FESİH VE TASFİYE
Şirket bu esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
Hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Genel kurulda Şirketin tasfiyesi kararı
alınması durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları
hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Onaya ilişkin toplantıda A
grubu pay sahiplerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve
katılanların salt çoğunluğu ile karar alınması zorunludur.
Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür.

Tasfiye memurları Şirket’in bütün menkul ve gayrimenkul mallarına el koyarak
kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurul tarafından
karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki
Şirket namına imza etmeye yetkilidir.
19. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan
yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan
işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler
lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

