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Maksat ve Mevzu : 
 
Madde : 3__ �irketin amaç ve konusu ba�lıca �unlardır: 

 A- Ala�ımlı ve ala�ımsız  çelik, pik ve sfero malzemelerden sanayinin gereksinimi olan 
döküm parçalarını üretmek,  üretilen parçaları i�lemek,  
 B- Çimento, toprak ve madencilik sanayii için galeler, ringler, di�liler, de�irmenler ve 
de�irmen parçaları ve kırıcı parçaları üretmek,  
 C-  Enerji santralları için Francis-Pelton, Kaplan türbin çarkları, labirentler, türbin kapakları 
ve çe�itli çelik konstrüksiyon aksam üretmek,  

D- Çelik Fabrikaları için curuf potaları, hadde gövde ve merdaneleri üretimi, 

E- Çe�itli tip Kelebek ve Küresel vanalar üretimi, 

F- Otomotiv sanayii için pres kalıpları üretmek, 

G- Gemi in�a sanayisi için özel dökümler yapmak, 

H- Savunma sanayisi için parça, aksam ve bitmi� ürün üretmek, 

�- Ta� kırma ve madencilik sanayii için çe�itli kırma, eleme ve yıkama makineleri ve komple 
tesisler üretmek, 

J- Çe�itli boyutlarda di�li kutuları ve aktarma organları üretmek, 

K- Büyük boyutta çelik konstrüksiyon parça üretmek, 

L- Sipari� üzerine her türlü makine tasarımı ve üretimini yapmak, 

M- Endüstriyel tasarımlar ve mühendislik hizmetleri yapmak. 

N- Karayolları ihalelerine ortak giri�im olarak i�tirak edilmesine gerekli kırıcı tesislerle 
destek vermek. 

O- Ayrıca yeni �irketler kurmak, kurulmu� �irketlerle i�birli�i  sa�lamak. 

P- Bu üretimlerin sanal ve gerçek ortamlarda satı�ı, pazarlaması, da�ıtımı, dı� ticareti ve 
kiralanması ile ilgili tüm ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmaktır. 

  
“�irket”, yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekle�mesi için tüm hakları iktisap ve borçları 
üstlenebilir. Bu amaçla �irket, Sermaye Piyasası  mevzuatına aykırı olmaması kaydıyla: 
 
1. Ekonomik amaç ve konusunun gerektirdi�i bütün  i�lem ve i�leri yapabilir. 
 
2. Üçüncü ki�ilerle her türlü sözle�me imzalayabilir. 
 
3. Ta�ınır mal, gemi dahil ta�ınmaz mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, i�letme,  
Ticaret unvanı, i�letme adı, alameti farika, patent, marka vb. gibi) bölebilir ve birle�tirir, satar,  
satın alır ve verir, in�a eder ve ettirir, kat kar�ılı�ı arsa alır, kat kar�ılı�ı gayrimenkul verebilir,  
kiralar, kiraya verir. 
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Gayrimenkul �pote�i dahil olmak üzere her çe�it ayni ve �ahsi hakları leh ve aleyhte iktisap ve  
Tesis edebilir, de�i�tirebilir, çözebilir, bunları kurulmu� ya da kurulacak �irketlere sermaye  
olarak koyabilir, 
 
 Medeni Kanunda yer alan üst hakkı sözle�melerini imzalayabilir, imzaladı�ı üst  hakkı  
Sözle�meleri  ile iktisap etti�i ayni, �ahsi ve gayrimenkul niteli�indeki tüm hakları tapu siciline  
tescil ve �erh  ettirebilir. Dilerse akdetti�i üst hakkı sözle�meleri ile iktisap etti�i bütün hakları  
gerek kendi gerekse üçüncü �ahıs durumundaki hükmi veya gerçek ki�ilere ipotek edebilir,  
rehnedebilir. Dilerse üst hakkı sözle�meleri ile elde etti�i tüm ayni, �ahsi ve gayrimenkul  
niteli�indeki haklarını, diledi�i gerçek  veya tüzel ki�ilere diledi�i bedellerle satabilir,  
kiralayabilir. 
 
�irket’in kendi adına ve 3. ki�iler lehine, garanti, kefalet, teminat  vermesi veya ipotek dahil  
rehin  hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen  
esaslara uyulur  
 
4.�irket i�tirak etti�i �irketler ile ilgili etüd, proje, mimari proje, ara�tırma, fizibilite,  
mühendislik, mü�avirlik ve danı�manlık hizmetlerinde bulunabilir, yurt içinde ve dı�ında  
acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik alıp verebilir, yine bu �irketler  
için ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, kefalet, teminat alıp verebilir.  
 
5. �irket i�tirak etti�i �irketlerin gereksinimi olan her türlü malı iç piyasadan yada dı� piyasadan  
alabilir, ithal edebilir ve i�tirak etti�i �irketlerin mallarını ihraç edebilir, mutemetlik yapabilir,  
mutemetlik verebilir.  
 
6. �irket ba�lı ortaklıkların, i�tiraklerinin veya herhangi bir �ekilde sermaye katılımında bulundu�u 
�irketlerin, ortakların ve te�ebbüslerin yönetimlerine katılabilir, bunlara yönetim koordinasyon 
hizmetleri ile türlü destek hizmeti sa�layabilir, bu ortaklık, �irket te�ebbüslerinin organizasyonları ve 
yönetimleri ile faaliyetlerini yönlendirebilir,izleyebilir,de�erlendirebilir, denetler ve koordine edebilir. 
 
7. �irket i�tirak etti�i �irketlerle ilgili yurt içinde ve yurt dı�ında ihalelere komple i�tirak 
edebilece�i gibi bunların her ayrı grubuna da ayrıca i�tirak edebilir veya bu gruplara giren  
i�lerin bir bölümünü ba�kalarına bırakabilir, bu �irketler için fason i�ler yaptırabilir. 
 
8. �irket ,Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesi  saklı kalmak kaydıyla, konuları ile ilgili olarak 
resmi ve özel kurulu�lar, müesseseler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel ki�ilerle sürekli ya da süreksiz 
mukavele, anla�ma i�birli�i yapabilir, her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara katılabilir, 
kurulmu� ya da kurulacak �irketlere ortak olabilir, ticari i�letmenin yönetim ve denetimine katılabilir 
veya do�rudan do�ruya kendi adına i�letmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir.  
 
9. Sermaye Piyasası  Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, �irket konusu ile ilgili amaçlarını 
gerçekle�tirebilmek için yurtiçi yurtdı�ı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia  
borsaları ve benzeri kurulu�, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü  
nakdi ve gayrinakdi krediler alabilir, finansman ve mal ba�lantıları yapabilir, anla�malar  
yapabilir, kaynak sa�layabilir, bu  konularda ba�lı ortaklıklarına, i�tiraklerine, yönetimine  
katıldı�ı kurulu�lara, yapmı� oldu�u i� ortaklı�ı ve i� irtifaklarına her çe�it danı�manlık yönetim 
ve organizasyon hizmetleri verebilir.   
 
10.   �irket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile “�irket”  
e kar�ı  verilen taahhüt ve garantileri teminat altına almak için gayrimenkul ipote�i, menkul  
rehni, ticari i�letme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu 
 teminatları feshedebilir, çözebilir, gere�inde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir.  
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11. �irket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi borçları, almı� oldu�u her çe�it kredi, 
vermi� oldu�u taahhüt, garanti ve kefaletler kar�ılı�ında “�irket” varlıkları, malları, alacakları ve 
hakları üzerinde gayrimenkul ipote�i, menkul rehni, ve i�letme rehni verebilir, alacaklarını temlik 
edebilir, benzeri garantileri verebilir. 
 
 
�irket’in kendi adına ve 3. ki�iler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin  
hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur 
 
 
12. �irket, Sermaye Piyasası Kanunun 21. Maddesine aykırı olmamak kaydıyla, ba�lı ortaklıkları, 
i�tirakleri, i� ortaklıkları ve irtifakları ile yönetimine katıldı�ı �irket ve kurulu�ların borç ve taahhütleri 
için yurtiçi ve yurtdı�ı bankalar ile finansman kurulu�larına, yerli ve yabancı resmi dairelere, 
yurtiçinde ve yurtdı�ında ticari ve di�er türlü kurulu�a ve �ahsa kar�ı kefalette bulunabilir, garanti 
verebilir. 
 
13. �irket Sermaye Piyasası Kanunun 21. maddesine aykırı olmamak kaydıyla sermayesine katıldı�ı 
�irketlerin ve ortaklıkların sermaye artırımları için taahhütte bulunabilir, bu �irketlerin ve ortaklıkların 
ihraç olunmu� veya olunacak her türlü menkul kıymetin anapara ve faizlerinin veya paylarının 
ödenmesine kefalet verebilir. 
 
14. �irket konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdı�ında ihalelere i�tirak edebilir.  
 
 
15. �irket Sermaye Piyasası Kanununun 21. maddesine  aykırı olmamak kaydıyla i�tirak etti�i 
kurulmu� veya kurulacak �irketlerin ve bunlara ba�lı müessese ve i�letmelerin vadeli satı�larına dayalı 
senetli veya senetsiz alacaklarını devir alabilir, bunları di�er müesseselere aracılık yapmamak kaydıyla 
devir ve ciro edebilir. Bu müesseselerin mü�terilere açtıkları kredileri sigorta ettirebilir. 
 
16. �irket bu �irketlerin ve bunlara ba�lı müessese ve i�letmelerin ithalat ve ihracat i�lerini organize  
etmek için gerekli tedbirler alabilir. Gümrük depolama nakliye mali ve hukuki i�lemlerini mü�tereken 
 yürütebilir. 
 
17. �irket i�tirak etti�i �irketler ile ilgili temin etti�i her türlü madde için yurt içinde ve yurt dı�ında 
 �ube, pazarlama üniteleri, te�hir ve satı� yerleri açabilir, bu amaçla her türlü fuar ve organizasyonlara 
 i�tirak edebilir. 
 
 
18. Sermaye Piyasası  Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, �irket kanuni �artlara uymak sureti ile ve 
  genel kurul kararıyla her türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet çıkarabilir. 
 
19. Aracılık faaliyeti veya portföy i�letmecili�i niteli�inde olmamak kaydıyla gerek i�tirak etti�i, 
gerekse i�tirak etmedi�i �irketler ile kurum ve kurulu�ların hisse senetlerini, kurucu ve intifa 
senetlerini, tahvillerini, kara i�tirakli tahvil ve katılma intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat 
hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetleri Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini alabilir, 
sahibi oldu�u bu tür de�erleri aracılık yapmamak ve portföy i�letmecili�i niteli�inde olmamak 
kaydıyla ba�kalarına satabilir ya da ba�ka menkul de�erlerle de�i�tirebilir. 
 
20. Her türlü �irket ya da kurum ve kurulu�un sermaye artırımına katılabilir sermaye artırımı sırasında 
 di�er katılanların katılma yüklenimlerini veya geçici belgeden do�an hak ve borçlarını bunların 
 sahiplerinden devralabilir, bu hak, borç ve yükümlülükleri aracılık yapmamak ve portföy i�letmecili�i 
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 niteli�inde olmamak kaydıyla ba�kalarına devir edebilir ya da kendisine ait benzer hak, borç ve  
yükümlülüklerle de�i�tirebilir. 
 
21. Sermaye Piyasası Kanunu’nun  21. maddesine aykırı olmamak ve özel durum açıklamalarının 
 yapılması ve Borsa bülteninde ilan edilmesi kaydıyla’’, �irket Türk Ticaret Kanunu’nun 468. maddesi  
hükümlerine uygun olarak kendi kurulu�u içindeki personel ile sermayelerine katıldı�ı ortaklıkların 
 personeli için yardım sandıkları ile e�itim ve sa�lık amaçlı vakıf ve sandıklar kurabilir, bunların 
 varlıklarını geli�tirebilmeleri için yatırımlara giri�ebilir. 
 
22.   �irket, Sermaye Piyasası Kanunun 21. maddesine aykırı olmamak ve gerekli özel durum 
açıklamalarının yapılması ve Borsa bülteninde ilan edilmesi kaydıyla geçerli mevzuat hükümleri 
dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, �l Özel �darelerine, Belediyelere ve 
Köylere, Bakanlık Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan 
derneklere, bilimsel ara�tırma, geli�tirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kurulu�lara, 
üniversitelere, ö�retim kurumlarına ve bu gibi ki�i veya kurumlara yardım ve ba�ı�ta bulunabilir. 
 
23. �irket yukarıda konularda faaliyet gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel ki�ilerle her 
türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir ve bu konularda faaliyette bulunan her türlü ticari i�letmenin 
 yönetim ve denetimine katılabilir veya do�rudan do�ruya kendi adına i�letmeler kurabilir, yatırımlar 
 yapabilir. 
 

Yukarıda gösterilen faaliyetlerden ba�ka ileride �irket için yararlı ve gerekli görülecek ve kanunların 
izin verdi�i i�lere giri�ilmek istenildi�i takdirde Yönetim Kurulu’nun önerisine dayanılarak Gümrük 
ve Ticaret Bakanlı�ı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni alındıktan sonra �irket'’in ana 
sözle�mesi’nin de�i�iklik metninin onaylanmak üzere Genel Kurul’a sunulması gerekir.�
�
�irketin Merkez ve �ubeleri : 
 
Madde 4- �irketin Merkezi Bursa’da Bursa Sanayi Bölgesinde Ye�il Cadde No: 20 dedir. Ayrıca 
mevcut i�yerine ilave olarak �irket Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 adresinde faaliyet 
göstermektedir. Adres de�i�ikli�inde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmi� adrese yapılan tebligat �irkete yapılmı� sayılır. 
Tescil ve ilan edilmi� adresinden ayrılmı� olmasına ra�men, yeni adresini süresi içinde tescil 
ettirmemi� �irket için bu durum fesih sebebi sayılır. 
�irket yurt içinde ve yurt dı�ında �ubeler açabilir�
�
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Yönetim Kurulu : 
 
Madde  : 7__ �irket i�leri Genel Kurul kararıyla  Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 (be�) üyeden olu�an bir 
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. �irket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeli�ine seçilebilir.  
Yönetim Kurulunda görev alacak ba�ımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ili�kin düzenlemelerine göre tespit edilir.  
�

�

Yönetim Kurulunun Süresi :  
 
Madde : 8__ Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl sure ile seçilirler. Üyeliklerden birinin bo�alması 
veya Ba�ımsız Yöretim Kurulu üyesinin ba�ımsızlı�ını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine ve  Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel 
Kurulun onayına sunulur.  
�

Yönetim Kurulu Toplantıları :  
 
Madde  : 9__ Yönetim Kurulu �irket i�leri ve i�lemleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir 
defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulunun toplantı �ekli, toplantı ve karar yetersayıları, oy 
kullanımı, görev ve yetkileri, üyelerin çekilmesi, ölüm veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait 
halleri, bo�alan üyeli�e yeni üye seçilmesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.  
��

�

�irketin Temsil ve Yönetimi: 
 
Madde 10- �irketin yönetimi ve dı�arıya kar�ı temsili yönetim kuruluna aittir.  
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu anasözle�me ile genel kurulun yetkisine bırakılan 
hususlar haricinde �irketin tüm i�lerini ilgilendiren konularda yetkilidir. 
�irketçe verilen belgelerin ve yapılacak sözle�melerin geçerli olabilmesi için bunların �irket ünvanı 
altına konmu� ve �irketi temsile yetkili ki�i veya ki�ilerin imzasını ta�ıması gereklidir.  
�mzaya yetkili personel ve unvanları yönetim kurulunca belirlenir.�
� �

�

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi : 
Madde 11- Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir ba�kan bir de ba�kan vekili seçer.  
 
Yönetim kurulu düzenleyece�i bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç 
yönetim kurulu üyesine veya üçüncü ki�iye devredebilir. Bu iç yönerge �irketin yönetimini 
düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime 
ba�lı ve bilgi sunmakla yükümlü oldu�unu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay 
sahiplerini ve korunmaya de�er menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, 
bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.  
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Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim �lkelerini de dikkate alınarak 
kendi içinden veya dı�arıdan ki�ilerin i�tiraki ile komiteler kurar�
 
�

Yönetim Kurulunun ücreti : 
 
Madde  : 12__ Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı 
ödenebilir. �irkete Yönetim Kurulu üyeli�i ve komite üyeli�i çerçevesinde vermi� oldukları di�er 
hizmetlerin kar�ılı�ında huzur haklarının dı�ında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Ba�ımsız 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde �irketin performansına dayalı ödeme planları 
kullanılmaz. Murahhas üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla 
yapılan ödemelerin �ekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerinin komite üyeli�i hizmetleri 
dolayısıyla yapılacak ödemelerin �ekli ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir.  
�

�

Denetim: 
Madde.13-  
�irket’in ve mevzuatta  öngörülen di�er hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.     
�

�

6����+�������,8��������3�

�������3��/CC��ptal edilmi�tir.  
�

Genel Kurul : 
Madde  : 15__ Genel Kurul ola�an veya ola�anüstü toplanır.  
 
Ola�an Genel Kurul �irketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa 
toplanır. Bu toplantıda �irketin yıllık i�lemleri ve hesapları ile gündemdeki di�er hususlar incelenerek 
gerekli kararlar alınır. Ola�anüstü Genel Kurul, �irket i�lerinin gerektirdi�i durum ve zamanlarda 
toplanır ve gündeminde yer alan konuları inceleyerek karar verir.   
 
�irketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. �irket, Anonim 
�irketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara �li�kin Yönetmelik hükümleri 
uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görü� 
açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel 
kurul sistemini kurabilece�i gibi bu amaç için olu�turulmu� sistemlerden de hizmet satın alabilir. 
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözle�menin bu hükmü uyarınca, kurulmu� olan 
sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 
haklarını kullanabilmesi sa�lanır. 

Genel Kurulun çalı�ma esas ve usullerine ili�kin kurallar Türk Ticaret Kanununun 419. 
Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından  hazırlanan ve Genel Kurulca onaylandıktan 
sonra yürürlü�e girecek olan �ç Yönerge ile belirlenir. 
 
Genel kurul toplantılarında,  Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu 
Anasözle�mede yazılı hükümlere uyulur. 
 
�&*�����5����3�
�������3���CC�E � ��������������
����������� ��
������������������ ��
�������;����������������
����������;������������&*����!�� �
�
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�

Toplantıda Komiser Bulunması : 
 
Madde 17- Gerek ola�an ve gerekse ola�anüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret 
Bakanlı�ı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi �arttır. 
Bakanlık Temsilcisinin yoklu�unda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve 
komiserin imzasını ta�ımayan tutanaklar  geçerli de�ildir.�
� �
�
Toplantı ve Karar Yetersayısı: 
 
Madde  : 18__ Ola�an ve ola�anüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar verme yetersayısı 
hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.  
�
�
�������3���CC��������-��
�������������&*����������������;���������������������������
����������
�����������+�������;��������&����
��!�
� �
�
Vekil tayini : 
 
Madde 20- Genel kuruda pay sahiplerinin vekaleten temsili hakkında Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.�
�
�
�lan : 
 
Madde  21-  �irket tarafından yapılan ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 
� � �
D��������
����� ����
���3�
� ������ �3�""CC�E � ���������&*���������������������
���� �
������������������!�����
�
�����;��������� ��������
�������� �������&����;����������*�;���������������;��'�������,����������
;����� �
���� ��!�
� �
Ana sözle�menin de�i�tirilmesi: 
 
Madde 23- Anasözle�menin de�i�tirilmesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine tabidir.�
�
1�����
���*&�����3�
������ � 3� "/CC� )�����  ������� ��� �����+����� ��*&����� ���� ������
� ;����+&��� � � �� ������
���������������� � ���������������;����������������������� �������������� �
�����,8�������
����������'+����'����� � �����������&���&*�����,'�'��������;��������,�+�;�����-������-����
��������	�
�������,8���������
�������&*������������;�������
�
& ��������������
���!� �
�
1�����
�����*����3�
������ � 3� "#CC� 9��
����� ����*� ������� 4��
� ����� ;������� ,'�'����� ;��������
� ����
� �����
�&������,'�'�;����!�I�
���;�����������*��������� '�������&����
����
�����
��?�����������
���������
����������&�������������
�������&������,'�'��������
�� '�������+�������!� �
�
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Karın Tespiti ve Da�ıtımı : 

Madde 26- �irketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, �irketin genel giderleri ile 
muhtelif amortisman gibi �irketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile �irket 
tüzel ki�ili�i tarafından ödenmesi zorunlu vergiler dü�üldükten sonra geriye kalan ve yıllık 
bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmi� yıl zararlarının dü�ülmesinden sonra, sırasıyla 
a�a�ıda gösterilen �ekilde tevzi olunur: 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 

Birinci Temettü: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan ba�ı� tutarının ilavesi ile bulunacak mebla� 
üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar da�ıtım politikası çerçevesinde ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır. 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu 
üyeleri ile memur, müstahdem ve i�çilere, çe�itli amaçlarla kurulmu� vakıflara ve benzer 
nitelikteki ki�i ve kurumlara da�ıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. 

�kinci Temettü: 

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mebla�lar dü�tükten sonra 
kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak da�ıtmaya veya 
Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi iste�i ile ayırdı�ı yedek akçe olarak 
ayırmaya yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

e) Pay sahipleriyle kara i�tirak eden di�er kimselere da�ıtılması kararla�tırılmı� olan 
kısımdan, % 5 oranında kar payı dü�üldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 
519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözle�mede pay 
sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde da�ıtılmadıkça; ba�ka 
yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı da�ıtımında kurucu ve adi 
intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve i�çilere, çe�itli 
amaçlarla kurulmu� olan vakıflara ve bu gibi ki�i ve/veya kurumlara kâr payı da�ıtılmasına 
karar verilemez.  

Kar payı, da�ıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 
tarihleri dikkate alınmaksızın e�it olarak da�ıtılır. 

Da�ıtılmasına karar verilen karın da�ıtım �ekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu 
konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararla�tırılır.’ 

Bu esas sözle�me hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar da�ıtım kararı geri 
alınamaz.’�
�
0L����������������3�
�������3�"%CC�1�����
�
L�������������������,������������������
���������������<�)����������������
��
��-��'�������� � ������������-�����
�����������!�����
�;��
�����1�� ����H�������0������

������������,���&����
��������!� �
� �
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Kurumsal Yönetim �lkelerine Uyum: 
 
Madde  : 31__ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 
ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan i�lemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları 
geçersiz olup Anasözle�meye aykırı sayılır   
Kurumsal Yönetim �lkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan i�lemlerde ve �irketin 
her türlü ili�kili taraf i�lemlerinde ve �irketin kendisi, i�tirak ve ba�lı ortaklıkları ile üçüncü ki�iler lehine 
teminat, rehin, ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ili�kin 
düzenlemelerine uyulur . 
�
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