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Açıklanacak Özel Durum Durum/Durumlar:
Şirket Yönetim Kurulumuz merkez adresimizde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi hususu görüşüldü.
1. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 6, 9, 15, 20, 22 ve 23. Maddelerinin değiştirilmesi ve 30 ve 31. Maddelerinin yeni
madde olarak eklenmesi suretiyle ekteki tadil metinlerinde yer aldığı şekilde değiştirilmesine,
2. Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, alınan izinleri müteakiben gerekli işlemlerin tamamlanmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
TADİL METNİ
ESKİ METİN

YENİ METİN

MADDE 3-Şirket’in Amaç Ve Konusu

MADDE 3-Şirket’in Amaç Ve Konusu

Şirket’in amacı; tekstil, giyim, triko, iplik, deri ürünleri ile bunlardan mamul
eşya, dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşya ve
bunların yan sanayi mamulleri dalında ve diğer tüm sektörlerde imalatçı veya
başka surette faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişilerin özellikle dış pazar
faaliyetlerinde güç birliği oluşturmaktır.

Şirket’in amacı; tekstil, giyim, triko, iplik, deri ürünleri ile bunlardan mamul eşya,
dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşya ve bunların
yan sanayi mamulleri dalında ve diğer tüm sektörlerde imalatçı veya başka
surette faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişilerin özellikle dış pazar faaliyetlerinde
güç birliği oluşturmaktır.

Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri ilgili
yasa ve düzenlemeler çerçevesinde yapabilir. Şirket, sayılan iş ve işlemleri
gerçekleştirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olarak
yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini
yerine getirecektir.

Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri ilgili
yasa ve düzenlemeler çerçevesinde yapabilir. Şirket, sayılan iş ve işlemleri
gerçekleştirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olarak
yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini
yerine getirecektir.

1) Her türlü tekstil hammaddesi, her türlü iplik ve elyafı ile tekstil ve
hazır giyim ve triko ürünlerinin, dokumaya ve örmeye elverişli
maddeler ile bunlardan mamul eşyanın, her türlü tekstil, triko, giyim
ve konfeksiyon yan sanayi ürünlerinin ve bunlardan mamul süs ve
aksesuar eşyasının, tekstil ve hazır giyimde kullanılan makinelerinin
alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, reeksport ve pazarlamasını,
fizibilite çalışmalarını ve müşavirliklerini, temsilciliklerini yapabilir,
yaptırabilir.

1) Her türlü tekstil hammaddesi, her türlü iplik ve elyafı ile tekstil ve hazır
giyim ve triko ürünlerinin, dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile
bunlardan mamul eşyanın, her türlü tekstil, triko, giyim ve konfeksiyon
yan sanayi ürünlerinin ve bunlardan mamul süs ve aksesuar eşyasının,
tekstil ve hazır giyimde kullanılan makinelerinin alım ve satımını, ithalat
ve ihracatını, reeksport ve pazarlamasını, fizibilite çalışmalarını ve
müşavirliklerini, temsilciliklerini yapabilir, yaptırabilir.

2) Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak sektörün alt yapısını oluşturan
kadroları, tasarımcıları, teknisyenleri, makine ustalarını ve makinecileri
yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurabilir, Sermaye Piyasası

2) Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak sektörün alt yapısını oluşturan kadroları,
tasarımcıları, teknisyenleri, makine ustalarını ve makinecileri yetiştirmek
üzere eğitim tesisleri kurabilir, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü
kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel
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Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil
etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde
yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla,
kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde karşılıklı veya
karşılıksız burslar verebilir, gerektiğinde eğitimcileri yurt dışından
getirebilir;
3) Gayesinin gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında her türlü kara,
deniz, hava ve demiryolu taşımacılığını organize edebilir, yapabilir, bu
amaçla her tür nakil vasıtasını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir,
kiraya verebilir, işletebilir, ithal veya ihraç edebilir, araçlara akaryakıt
temini ve satışı için tesisler açabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya
verebilir;
4) Şirket yurt içinde, dışında ve serbest bölgelerde her türlü
komisyonculuk, danışmanlık, taahhüt işleri, iç ve dış temsilcilik,
depoculuk, aktif depo, özel antrepoculuk işlerini ve gümrük işlerini
organize edebilir veya yapabilir, ihracatçı birliklerine üye olabilir
veteşvik tedbirlerinden yararlanabilir.
5) İhracatı geliştirmek amacı ile gerek yurt içinde, gerek yurt dışında,
gerekse serbest bölgelerde ambalajlama, tasnifleme, depolama ve
muhafaza tesisleri ile teşhir yerleri satabilir, satın alabilir, kiralayabilir,
kiraya verebilir veya ortak olarak işletebilir,
6) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin
düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz malı,
fikri değeri, patenti, lisansı, markayı, know-how‘ı, diğer sınaî mülkiyet
haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya
ihraç edebilir,
7) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında

durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel
kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu
aksatmayacak şekilde karşılıklı veya karşılıksız burslar verebilir,
gerektiğinde eğitimcileri yurt dışından getirebilir;
3) Gayesinin gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında her türlü kara, deniz,
hava ve demiryolu taşımacılığını organize edebilir, yapabilir, bu amaçla
her tür nakil vasıtasını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir,
işletebilir, ithal veya ihraç edebilir, araçlara akaryakıt temini ve satışı için
tesisler açabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir;
4) Şirket yurt içinde, dışında ve serbest bölgelerde her türlü komisyonculuk,
danışmanlık, taahhüt işleri, iç ve dış temsilcilik, depoculuk, aktif depo,
özel antrepoculuk işlerini ve gümrük işlerini organize edebilir veya
yapabilir, ihracatçı birliklerine üye olabilir veteşvik tedbirlerinden
yararlanabilir.
5) İhracatı geliştirmek amacı ile gerek yurt içinde, gerek yurt dışında,
gerekse serbest bölgelerde ambalajlama, tasnifleme, depolama ve
muhafaza tesisleri ile teşhir yerleri satabilir, satın alabilir, kiralayabilir,
kiraya verebilir veya ortak olarak işletebilir,
6) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin
düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz malı,
fikri değeri, patenti, lisansı, markayı, know-how‘ı, diğer sınaî mülkiyet
haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya
ihraç edebilir,
7) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların yapılması ve
Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması
kaydıyla, Şirket, kendi ve/veya 3. kişilerin, her türlü nakdi, gayri nakdi,
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Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların
yapılması ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen
esaslara uyulması kaydıyla, Şirket, kendi ve/veya 3. kişilerin, her türlü
nakdi, gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her
çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletlere ilişkin olarak
ve/veya 3. kişiler lehine teminat vermek veya taahhüt altına girmek
amacıyla, Şirket’in maddi ve gayri maddi, menkul ve gayrimenkul
malları, malvarlığı, hakları, alacakları gayrimenkul ipoteği, menkul
rehni, ticari işletme rehni ve/veya intifa hakkı ve benzeri şahsi ve/veya
ayni haklar tesis edebilir, alacaklarını temlik edebilir, garantiler
verebilir, müşterek ve/veya müteselsil kefil olabilir
8) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların
yapılması ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen
esaslara uyulması kaydıyla, Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun,
orta ve kısa vadeli borçlanabilir, leasing (finansal kiralama), factoring
ve forfaiting dahil her türlü krediyi temin edebilir ve bu nedenle
yukarıda belirtilen teminatları verebilir ve bunlardan ortaklarını 3.
kişileri ve müşterilerini faydalandırabilir,
9) Konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası fuarcılık faaliyetlerine
iştirak edebilir, ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağı izinler
doğrultusunda ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek ve
sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli özel durum
açıklamalarını yapmak koşuluyla, yurt içinde veya dışında
temsilcilikler, bürolar, şubeler, irtibat büroları veya mümessillikler
kurabilir, dış ülkelerdeki şube ve temsilcilik faaliyetleri çerçevesinde
konusuna giren her türlü malın alım satımını, ithalat ve ihracatını
gerçekleştirebilir,
10) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin

maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş
olduğu taahhüt, garanti ve kefaletlere ilişkin olarak ve/veya 3. kişiler
lehine teminat vermek veya taahhüt altına girmek amacıyla, Şirket’in
maddi ve gayri maddi, menkul ve gayrimenkul malları, malvarlığı, hakları,
alacakları gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni ve/veya
intifa hakkı ve benzeri şahsi ve/veya ayni haklar tesis edebilir, alacaklarını
temlik edebilir, garantiler verebilir, müşterek ve/veya müteselsil kefil
olabilir
8) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların yapılması ve
Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması
kaydıyla, Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli
borçlanabilir, leasing (finansal kiralama), factoring ve forfaiting dahil her
türlü krediyi temin edebilir ve bu nedenle yukarıda belirtilen teminatları
verebilir ve bunlardan ortaklarını 3. kişileri ve müşterilerini
faydalandırabilir,
9) Konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası fuarcılık faaliyetlerine iştirak
edebilir, ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağı izinler doğrultusunda ve T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek ve sermaye piyasası
mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını
yapmak koşuluyla, yurt içinde veya dışında temsilcilikler, bürolar, şubeler,
irtibat büroları veya mümessillikler kurabilir, dış ülkelerdeki şube ve
temsilcilik faaliyetleri çerçevesinde konusuna giren her türlü malın alım
satımını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirebilir,
10) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin
düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırımcıların bilgilendirilmelerini teminen
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla,
yurt içinde ve yurt dışında şirket konusu ile ilgili başka yerli ve yabancı
şirketlere imalatçı olmamak kaydıyla ortak olabilir ve ortak girişimlere
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düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırımcıların bilgilendirilmelerini
teminen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaları yapmak
kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şirket konusu ile ilgili başka yerli
ve yabancı şirketlere imalatçı olmamak kaydıyla ortak olabilir ve ortak
girişimlere katılabilir; ; aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy
işletmeciliği nitelliğinde olmamak kaydıyla bu şirketlere ve diğer
şirketlere ait her türlü hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, devlet
tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel
ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili her türlü şuf’a, vefa, iştira,
intifa ve rüçhan haklarını, opsiyon ve benzeri şahsi veya ayni hakları
satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her
türlü ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir,
11) Şirketin konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, idari, mali ve hukuki
tasarruflarda bulunabilir, ithalat ve ihracat yapabilir,
12) Şirketin konusu ile ilgili olarak işyerleri, arsa, arazi ve sair
gayrimenkuller ve menkul mallar, demirbaş satın alabilir, satabilir,
kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya ihraç edebilir,
13) Sektörel dış ticaret şirketi statüsü kapsamında, hükümetçe veya yetkili
bakanlık ve kuruluşlarca çıkarılacak kararname, karar ve tebliğlere
dayanılarak elde edeceği teşvik ve destekleri ortaklarına dağıtabilir,
aracı olabilir ve bununla ilgili olarak ana sözleşmesinde yer alan
düzenlemelere uygun olarak ipotek dahil her türlü teminatı alabilir ve
verebilir,
14) Faaliyet konularıyla ilgili olarak ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine
getirmek suretiyle kalite kontrol laboratuarları kurabilir, yönetebilir ve
işletebilir, teknolojik, teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü geliştiren
kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmaları
vb. çalışmalar, tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, pilot

katılabilir; ; aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği
nitelliğinde olmamak kaydıyla bu şirketlere ve diğer şirketlere ait her
türlü hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, devlet tahvili, hazine
bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul
kıymeti, bunlarla ilgili her türlü şuf’a, vefa, iştira, intifa ve rüçhan
haklarını, opsiyon ve benzeri şahsi veya ayni hakları satın alabilir,
satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi
tasarrufta bulunabilir,
11) Şirketin konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, idari, mali ve hukuki
tasarruflarda bulunabilir, ithalat ve ihracat yapabilir,
12) Şirketin konusu ile ilgili olarak işyerleri, arsa, arazi ve sair gayrimenkuller
ve menkul mallar, demirbaş satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya
verebilir, ithal veya ihraç edebilir,
13) Sektörel dış ticaret şirketi statüsü kapsamında, hükümetçe veya yetkili
bakanlık ve kuruluşlarca çıkarılacak kararname, karar ve tebliğlere
dayanılarak elde edeceği teşvik ve destekleri ortaklarına dağıtabilir, aracı
olabilir ve bununla ilgili olarak ana sözleşmesinde yer alan düzenlemelere
uygun olarak ipotek dahil her türlü teminatı alabilir ve verebilir,
14) Faaliyet konularıyla ilgili olarak ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine
getirmek suretiyle kalite kontrol laboratuarları kurabilir, yönetebilir ve
işletebilir, teknolojik, teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü geliştiren
kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmaları vb.
çalışmalar, tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin
kurulması, deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları ile satış sonrası
sorun giderme hizmetlerini kapsayan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini
gerçekleştirebilir,
15) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine
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tesisin kurulması, deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları ile satış
sonrası sorun giderme hizmetlerini kapsayan araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini gerçekleştirebilir,
15) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine
aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması
ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine
sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde,
genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel
idarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel
araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara,
üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kuruluşlara
yardım veya bağışta bulunabilir,
16) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak
kaydıyla, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre her
çeşit vakıf kurabilir, vakıflara katılabilir.
Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinler alınacaktır.

aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve
yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması
şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye
dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve
köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim
kurumlarına ve bu gibi kişi veya kuruluşlara yardım veya bağışta
bulunabilir,
16) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak
kaydıyla, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre her
çeşit vakıf kurabilir, vakıflara katılabilir.
17) Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi
hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.
18) Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara
bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi
müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya
uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı
şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve
aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman
yardımlarında bulunabilir.
19) Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi
müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya
alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir.
Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi
kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya
şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Şirketin kendi
adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek
dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı
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sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
20) Şirket ve Şirket’e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız
borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.
21) Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli
maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki
sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufta
bulunabilir.
22) Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak
ikramiyeli, primli, para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirebilen, erken
ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvili, aracılık yapmamak
kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. Şirket, Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat
hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.
23) Şirketin, bu maddede belirtilmeyen faaliyet, iş ve işlemlerde bulunması
halinde bu faaliyet ve işlemlerle bağlı ve sorumlu olacaktır.
Şirket faaliyetleri sermaye piyasası mevzuatında tanımlandığı şekliyle örtülü
kazanç aktarımı teşkil etmeyecek şekilde sermaye piyasası mevzuatına uygun
olarak yürütülecek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat uyarınca
gerekli özel durum açıklamaları yapılacaktır.
Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinler alınacaktır.
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Madde 6.Sermaye Ve Payların Nev’i

MADDE 6-Sermaye Ve Payların Nev’i

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02/03/2012 tarih ve sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02/03/2012 tarih ve 7/256
7/256 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (ElliMilyon Türk Lirası) olup, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (ElliMilyon Türk Lirası) olup, bu
bu sermaye her biri 1,-Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 5.000.000.000 (BeşMilyar) sermaye her biri 1,-Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 5.000.000.000 (BeşMilyar) adet
adet paya bölünmüştür.
paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 20122016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun
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
Kurul’dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumundan kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmış sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun 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 Kurul’dan yeni bir süre
için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumundan
kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmış sayılır.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 5.000.000,00 -TL (BeşmilyonTürkLirası) olup, bu
sermaye 1,-Kr (BirKuruş) itibari değerde; 300.000.000 (ÜçYüzMilyon) adet (A)
grubu nama yazılı ve 200.000.000 (İkiYüzMilyon) adet (B) grubu hamiline yazılı
olmak üzere toplam 500.000.000 (BeşYüzMilyon) adet paya bölünmüştür. (A)
Grubu nama yazılı paylar, işbu Ana Sözleşme’de belirtilen özel hak ve
imtiyazlara sahiptirler (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya
imtiyaz tanınmamıştır.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 7.500.000,00 -TL (YedimilyonbeşyüzbinTürkLirası)
olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (BirKuruş) itibari değerde; 37.500.000
(otuzyedimilyonbeşyüzbin) adet (A) grubu nama yazılı ve 712.500.000
(Yediyüzonikimilyonbeşyüzbin) adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam
750.000.000 (YediyüzelliMilyon) adet paya bölünmüştür. (A) Grubu nama yazılı
paylar, işbu Ana Sözleşme’de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler (B)
Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ve nakden
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ve nakden
ödenmiştir.
ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
izlenir.
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Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B)
Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır.
Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Ancak ortakların yeni pay
alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni hisse senetlerinin tümü B
grubu olarak çıkarılacaktır.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi
artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi
artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay
ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
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Madde 9.Yönetim Kurulu ve Süresi

MADDE 9-Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirket’in işleri ve idaresi, TTK’nın hükümlerine göre seçilecek en az beş en çok
dokuz üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Yönetim
kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim
kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel
kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde
organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde Genel Kurul tarafından
belirlenir.

Şirket’in işleri ve idaresi, TTK’nın hükümlerine göre seçilecek en az beş en çok
dokuz üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Yönetim kurulu
üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu
üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar
almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize
etmelerine imkan sağlayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu’nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden
Yönetim Kurulu’nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi
üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantılarında, aralarından bir başkan ve yeteri kadar
Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantılarında, aralarından bir başkan ve yeteri başkan yardımcısı seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan yardımcılarının
kadar başkan yardımcısı seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan tekrar seçilmeleri mümkündür.
yardımcılarının tekrar seçilmeleri mümkündür.
Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan
üyeliğe ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar
arasında seçim yapılır, aday gösterilmemesi halinde Yönetim Kurulu, boşalan
üyeliğe ait bulunduğu grubu temsil etmek üzere Türk Ticaret Kanunu’nun
315’inci maddesine uygun olarak atama yapar. Bu suretle atanan üye, ilk
Genel Kurul’a kadar görev yapar ve yapılacak ilk Genel Kurul tarafından seçimi
onaylanırsa, selefinin görev süresi tamamlanıncaya kadar görev yapmaya
devam eder.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan
üyeliğe ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasında
seçim yapılır, aday gösterilmemesi halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait
bulunduğu grubu temsil etmek üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 315’inci
maddesine uygun olarak atama yapar. Bu suretle atanan üye, ilk Genel Kurul’a
kadar görev yapar ve yapılacak ilk Genel Kurul tarafından seçimi onaylanırsa,
selefinin görev süresi tamamlanıncaya kadar görev yapmaya devam eder.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyesi
olarak seçilen tüzel kişiler, kendilerini yönetim kurulunda temsil edecek kişileri
Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyesi Şirkete bildirirler. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişiler, kendilerini yönetim
olarak seçilen tüzel kişiler, kendilerini yönetim kurulunda temsil edecek kişileri kurulunda temsil eden temsilcilerini her zaman değiştirme hakkına sahiptir.
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Şirkete bildirirler. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişiler, kendilerini yönetim
kurulunda temsil eden temsilcilerini her zaman değiştirme hakkına sahiptir.
Yönetim Kurulu lüzumlu hallerde, en az ayda bir kere olmak üzere toplanır. İcra
Kurulu kurulmuş ise İcra Kurulu da haftada en az bir kere toplanır.
Yönetim Kurulu lüzumlu hallerde, en az ayda bir kere olmak üzere toplanır.
İcra Kurulu kurulmuş ise İcra Kurulu da haftada en az bir kere toplanır.
Madde 15.Yönetim Kurulu Toplantıları
MADDE 15-Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim kurulu, başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi
eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından
yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim
kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre
kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya
üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı
suretiyle yapılır.

Yönetim kurulu, başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir.
Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak
istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim kurulunun toplantıya
daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden
en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta,
telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır.

Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye’nin her hangi bir şehrinde
Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye’nin her hangi bir şehrinde toplanabilir.
toplanabilir.
Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk
Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantı
Ticaret Kanunu’nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Şu kadar ki, Yönetim nisabı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Yönetim Kurulu karar yeter sayısı,
Kurulu toplantı yeter sayısının hesaplanmasında üye sayısının yarıdan bir katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır.
fazlasının küsurata tekabül etmesi halinde küsurat, bir üst sayıya iblağ edilir.
Yönetim Kurulu karar yeter sayısı, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek
üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce
imzalanmış olmasına bağlıdır.
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Madde 20.Toplantıda Temsilci Bulunması

MADDE 20-Toplantıda Temsilci Bulunması

Şirketin olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık
Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte
imzalanması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında
alınacak kararlar ve Komiser’in imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli
değildir.

Şirketin olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık
Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması
şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak
kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 22.Müzakerenin Yapılması Ve Karar Nisabı

MADDE 22-Müzakerenin Yapılması Ve Karar Nisabı

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 369’uncu
maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel
Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla işbu ana sözleşme
hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uygulanır.

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 369’uncu maddesinde
yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve
karar nisapları konusunda, sırasıyla işbu ana sözleşme hükümleri, Sermaye
Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerinde yer alan
hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

TTK’nun 388’inci maddesinin 2. Ve 3’üncü fıkralarında yer alan hususlarda,
TTK’nun 388’inci maddesinin 2. Ve 3’üncü fıkralarında yer alan hususlarda, SPKn’nun 11/7’inci maddesi delaletiyle TTK’nun 372’inci maddesinde yer alan
SPKn’nun 11/7’inci maddesi delaletiyle TTK’nun 372’inci maddesinde yer alan toplantı nisapları uygulanır.
toplantı nisapları uygulanır.
“Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:
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
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haklarını kullanabilmesi sağlanır.”
Madde 23.İlanlar

MADDE 23-İlanlar

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’ nun 37. Maddesinin hükümleri saklı
kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazeteyle en az 15
gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı taktirde ilan en yakın
yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurul’un toplantıya çağrılması ile ilgili ilanlar
Türk Ticaret Kanunu’nun 368’inci hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri
hariç olmak üzere, en az üç hafta evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve
tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438’inci maddeleri
hükümleri uygulanır.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 35. Maddesi hükümleri saklı kalmak
şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazeteyle ve Şirketin
internet sitesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta önce
yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum
açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü
açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantı ilanlarına
ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Kurumsal Yönetim
İlkelerinde yer alan esaslara uyulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474.
ve 532’inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere
toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları
ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili
mevzuata uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantı ilanlarına ilişkin hususlarda
Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan
esaslara uyulur.

YENİ EKLENEN MADDELER
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MADDE 30 - ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA, REKABET ETME VE BORÇLANMA YASAĞI
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve
sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul
tarafından önceden onay verilmesi zorunlu olup, söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.
Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan Türk Ticaret Kanunu’nun 393. Maddesinde belirtilen yakınları
Şirkete nakit borçlanamaz, bu kişiler için Şirket kefalet, garanti, teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz.
MADDE 31- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası
oluşturulur ve kamuya açıklanır.
Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin etik
kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin
sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşemeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay
sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, haklarının kullanımını
etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterir.
Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyeti
hakkındaki önemli değişikleri içeren bilgilerin, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dâhil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak
şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.
Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. Maddesi uyarınca açılacak internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının zorunlu
kıldığı ilan ve açıklamalar duyurulacaktır.
Genel Kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel
kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.
Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.
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Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finanssal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket
faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu,
Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilecek ve kamuya duyurulacaktır.
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