VERUSATURK GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONĠM ġĠRKETĠ
ESAS SÖZLEġME

KURULUġ
MADDE 1. AĢağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Seri:VI, No:15 sayılı Tebliği'ne uygun surette paylarını halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye
esaslarına göre, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim Ģirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki
hükümleri çerçevesinde bir GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi kurulmuĢtur.
Kurucunun
Adı Soyadı/
Ticaret Unvanı
1-Verusa GiriĢim Sermayesi A.ġ.
2-Mustafa Ünal
3-Reha Çırak
4-Ünsal Ban
5-Barkan Bayboğan
6-Zeki Aksoy

T.C. Kimlik No Ġkametgah Adresi
Eski Büyükdere Cad. Ġz Plaza Giz.
Kat:14 ġiĢli Ġstanbul
HasippaĢa Özyuva Sit. C6 Blok
21950699922
D:14 Çengelköy-Ġstanbul
Eston Kandilli Evleri, A2 Blok D:1
39937116324
Üsküdar-Ġstanbul
Büyük Sanayi 1. Cadde Elif Sok.
14431141942
No:4 Akköprü/Ankara
Kardelen 4/2 Daire 40
18412147008
AtaĢehir/Ġstanbul
Manolya 2-7 Blok D:1
20086953700
AtaĢehir/Ġstanbul

Uyruğu
T.C
T.C
T.C
T.C
T.C
T.C

ġĠRKETĠN UNVANI
MADDE 2. ġirketin Ticaret Unvanı "VERUSATURK GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONĠM ġĠRKETĠ"dir. Bu esas sözleĢmede kısaca "ġirket" olarak anılacaktır.
ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ
MADDE 3. ġirket'in merkezi ġiĢli/Ġstanbul'dadır. Adresi, Eski Büyükdere Cad. No:9 Ġz Plaza Giz
Kat:14 Maslak-ġiĢli/Ġstanbul'dur. Adres değiĢikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiĢ adrese yapılan tebligat ġirket'e yapılmıĢ sayılır. Tescil ve
ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiĢ Ģirket
için bu durum fesih sebebi sayılır. ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na
bilgi vermek Ģartıyla Ģube ve temsilcilik açabilir.
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ġĠRKETĠN SÜRESĠ
MADDE 4. ġirket’in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıĢtır.
ġĠRKETĠN AMACI VE FAALĠYET KONUSU
MADDE 5. ġirket, giriĢim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası
Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve iĢlemlerden oluĢan portföyü iĢletmek amacıyla paylarını ihraç
etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen
sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.
FAALĠYET KAPSAMI ve FAALĠYET ġARTLARI
MADDE 6. ġirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet Ģartları ve faaliyetlere iliĢkin sınırlamalarda Sermaye
Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.
ġirket, portföyün döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karĢı korunması amacıyla, sermaye
piyasası mevzuatında tanımlanan türev araçlara taraf olabilir.
ġirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve Ģahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili
olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluĢlar nezdinde tescil, terkin ve diğer
bütün iĢlemleri yapabilir.
ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde olağan faaliyetlerinin yürütülmesi için
gerekli olan miktar ve değerde taĢınır ve taĢınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.
ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının
örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teĢkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun
aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağıĢların genel
kurulda ortakların bilgisine sunulması Ģartıyla çeĢitli amaçlarla kurulmuĢ olan kurum, vakıf ve
dernekler ile diğer çeĢitli kurum ve kuruluĢlara bağıĢ yapabilir. Yapılacak bağıĢların üst sınırının genel
kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aĢan tutarda bağıĢ dağıtılamaz. Sermaye
Piyasası Kurulu bağıĢ tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.
ġirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dıĢında mal varlığından
ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kiĢilere herhangi bir menfaat
sağlayamaz.
ĠĢbu madde kapsamında ġirket tarafından gerçekleĢtirilen iĢ, iĢlem ve faaliyetler bakımından
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki iĢlemlerde sermaye piyasası mevzuatı
uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu’nun kamunun
aydınlatılmasına iliĢkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz
konusu iĢ, iĢlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı
yasağına iliĢkin düzenlemeleri saklıdır.
FĠNANSAL BORÇ SINIRI VE BORÇLANMA ĠHRACI
MADDE 7. Banka kredileri dahil olmak üzere kısa vadeli finansal borçlarının değeri ile kısa vadeli
ihraç edilen borçlanma araçlarının nominal değerinin toplamı, ġirketin bağımsız denetimden geçmiĢ
son yıllık bireysel finansal tablosunda yer alan özsermayesinin yarısını, bir yıl ve daha uzun vadeli
finansal borçlarının değeri ile uzun vadeli ihraç edilen borçlanma araçlarının nominal değerinin
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toplamı ise ortaklığın bağımsız denetimden geçmiĢ son yıllık bireysel finansal tablosunda yer alan
özsermayelerinin iki katını aĢamaz. Bu madde uyarınca yapılacak hesaplamada, borçlanma araçlarının
ihraç tarihindeki vadeleri esas alınır.
ġirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31. Maddesi çerçevesinde borçlanma aracı
niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.
SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 8. ġirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 250.000.000-TL
(ĠkiyüzellimilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuĢ olup, herbiri 1-(Bir) TL itibari
değerde 250.000.000 (Ġkiyüzellimilyon) adet paya bölünmüĢtür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2024
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni
bir süre için yetki alması zorunludur.
ġirket'in çıkarılmıĢ sermayesi 52.000.000-TL (ElliikimilyonTürkLirası) olup tamamı ödenmiĢtir.
ġirket'in çıkarılmıĢ sermayesi her biri 1-(Bir) TL itibari değerde 52.000.000 (Elliikimilyon) adet paya
ayrılmıĢtır.
ÇıkarılmıĢ sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 4.066.072 adet pay karĢılığı
4.066.072-TL’ndan ve B grubu nama yazılı 47.933.928 adet pay karĢılığı 47.933.928-TL’ndan
oluĢmaktadır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada iĢlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.
Borsada iĢlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTKn’nun 493’üncü ve 494’üncü maddeleri
uygulanır. Ancak her durumda sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın yönetim
kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin asgari %25’i
oranındaki payları sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaĢılması gereken asgari halka açıklık oranını
temsil eden payların halka arzında satıĢ süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir baĢkasına
devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kiĢilerin lider sermayedara
iliĢkin özel Ģartları sağlaması zorunluluğu bulunmaz. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almaksızın gerçekleĢtirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez. Söz
konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
Halka arzdan önce ġirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve
herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay
devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası mevzuatında belirlenen
Ģartlar aranır. ġirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde
edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu
esaslara aykırı olarak gerçekleĢtirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa
rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
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Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç
ederek çıkarılmıĢ sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile
sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya
altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi,
pay sahipleri arasında eĢitsizliğe yol açacak Ģekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karĢılığında A Grubu, B Grubu paylar karĢılığında B Grubu
yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı
takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.
ÇıkarılmıĢ sermaye miktarının ġirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
ġirket ortaklarından VERUSA HOLDĠNG A.ġ. lider sermayedardır.
ĠMTĠYAZLI PAY ĠHRACI
MADDE 9. Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya
kar payında imtiyaz tanıyan paylar dıĢında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz.
Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas
alınır. Halka açılma sonrası hiçbir Ģekilde yönetim kuruluna aday gösterme ve kar payında imtiyaz da
dahil imtiyaz yaratılamaz.
Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, ġirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı
haller saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıĢ
finansal tablolarına göre üst üste beĢ yıl dönem zararı etmesi halinde imtiyazlı paylar Sermaye
Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar.

GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIMLARINA ĠLĠġKĠN SÖZLEġMELER VE GĠRĠġĠM
ġĠRKETLERĠNĠN SEÇĠMĠ

MADDE 10. ġirket, giriĢim Ģirketlerine yapacağı ortaklık hakkı veren giriĢim sermayesi yatırımlarını
ġirket ile giriĢim Ģirketlerinin yönetim kontrolüne sahip mevcut ortakları arasında hak ve
yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak
hazırlanmıĢ bir pay sahipliği sözleĢmesi çerçevesinde yapar. Pay sahipliği sözleĢmesinde giriĢim
Ģirketinin yönetimi hususu baĢta olmak üzere ġirketin ve giriĢim Ģirketinin mevcut ortaklarının hak ve
yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur.
ġirket tarafından giriĢim Ģirketinin sermayesini temsil eden payların tamamının iktisap edilmesi veya
yönetim kontrolünün sağlanması halinde, TTK’nın pay devirlerine iliĢkin hükümleri saklı olmak
üzere, bir pay devri sözleĢme imzalanır ve bu sözleĢme Kurula iletilir.
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GiriĢim Ģirketlerine sağlanan borç ve sermaye finansmanının karması olan finansmana iliĢkin koĢullar
ile tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir sözleĢme düzenlenmesi zorunludur.
GiriĢim Ģirketlerinin seçiminde;
- Yapılacak yatırımın ekonomik, mali ve teknik yönden uygulanabilir olması,
-Üretimi ile ilgili yeterli teknik bilgi ve teĢebbüs gücünün olması,
-Pazar potansiyelinin bulunması,
-Yatırım geri dönüĢüm hızının çabuk olması,
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIMLARINA YÖNELĠK DANIġMANLIK VE PORTFÖY
YÖNETĠM HĠZMETĠ ALINMASI
MADDE 11.ġirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydı ve Kurul onayının alınması Ģartıyla
imzalanacak bir sözleĢme kapsamında giriĢim sermayesi yatırımlarına yönelik olarak bir portföy
yönetim Ģirketinden portföy yönetim hizmeti ve faaliyetleri ile ilgili konularda kullanılmak üzere
giriĢim Ģirketlerinin seçimine ve yönetimine iliĢkin olarak uzmanlaĢmıĢ kuruluĢlardan danıĢmanlık
hizmeti alabilir. Alınacak portföy yönetim hizmetine iliĢkin esaslar Kurulun portföy yönetim
Ģirketlerine iliĢkin düzenlemelerinde belirlenen asgari unsurları içeren bir sözleĢme çerçevesinde
belirlenir.
Portföyün giriĢim sermayesi yatırımlarından oluĢan bölümüne iliĢkin performans ücreti sadece portföy
yönetim hizmeti alınması durumunda ödenebilir.
Portföyün giriĢim sermayesi yatırımlarından oluĢan bölümü ile para ve sermaye piyasası araçlarından
oluĢan bölümlerine iliĢkin ödenecek performans ücretinde Kurul düzenlemelerine uyulur.
TOPLAM GĠDER ORANI
MADDE 12. ġirket tarafından, performans ücreti hariç olmak üzere, dıĢarıdan alınacak tüm hizmetler
için ödenen ücretlerin toplamının ġirketin son yıllık bireysel finansal tablosundaki aktif toplamına
oranı sermaye piyasası mevzuatında belirlenen oranı aĢamaz.
Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinden ġirketin yönetim kurulu veya yönetim kurulunca
yetkilendirilmiĢ olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.
PORTFÖYÜN ĠDARESĠ
MADDE 13. ġirket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. ġirket
portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluĢan kısmının, ġirket aktif toplamının %10’unu
aĢması halinde, bu varlıkların yönetimi için sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bir portföy
yönetim Ģirketinden portföy yönetimi hizmeti alınabilir.
PORTFÖY SINIRLAMALARI
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MADDE 14. ġirket portföyünün oluĢturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur.
PORTFÖYDEKĠ VARLIKLARIN MUHAFAZASI
MADDE 15. ġirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde yapılacak saklama sözleĢmesi ile Ġstanbul Takas ve Saklama Bankası A.ġ. nezdinde
muhafaza edilir.
YÖNETĠM KURULU VE GÖREV SÜRESĠ
MADDE 16. ġirket’in idaresi, üçüncü kiĢilere karĢı temsil ve ilzamı, TTK ve sermaye piyasası
mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen TTK ve sermaye
piyasası mevzuatında belirtilen Ģartları haiz 5 üyeden oluĢan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim
kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir baĢkan ve baĢkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere
bir baĢkan vekili seçer. Bir tüzel kiĢi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kiĢiyle birlikte,
tüzel kiĢi adına, tüzel kiĢi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kiĢi de tescil ve ilan olunur; ayrıca,
tescil ve ilanın yapılmıĢ olduğu, Ģirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kiĢi adına yönetim
kurulu toplantılarına katılacak gerçek kiĢinin değiĢmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan
edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmıĢ olduğu, Ģirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kiĢi
adına sadece, bu tescil edilmiĢ kiĢi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kiĢi adına tescil edilecek gerçek kiĢinin tam ehliyetli olmaları ve
TTK ve sermaye piyasası mevzuatının yatırım ortaklıklarına iliĢkin düzenlemelerinde belirtilen
koĢulları taĢımaları Ģarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.
Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, Ģirket esas sözleĢmesi, genel kurul kararları ve ilgili
mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleĢme ile Genel Kuruldan
karar alınmasına bağlı tutulan hususların dıĢında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya
yetkilidir.
Yönetim kurulu icrada görevli olan ve olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluĢur. Yönetim kuruluna
2’den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde belirtilen
yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına iliĢkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim
kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı
ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre tespit
edilir.
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu
üyelerinin 3 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul
tarafından seçilir.
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir
nedenle boĢalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen Ģartları
haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski
üyenin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa
bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve
sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluĢturulur. Komitelerin görev
alanları, çalıĢma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluĢacağı yönetim kurulu
tarafından belirlenir.
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YÖNETĠM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 17. Yönetim kurulu, ġirket iĢleri açısından gerekli görülen zamanlarda, baĢkan veya baĢkan
vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de baĢkan veya baĢkan vekiline
yazılı olarak baĢvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. BaĢkan veya baĢkan vekili yine
de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul
üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar Ģeklinde yazılmıĢ önerisine, en az üye tam
sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim
kurulu üyelerine yapılmıĢ olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik Ģartıdır. Onayların aynı kâğıtta
bulunması Ģart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar
defterine yapıĢtırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüĢtürülüp karar defterine
geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu baĢkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu
kararı ile gündemde değiĢiklik yapılabilir.
Toplantı yeri ġirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak Ģartı ile baĢka bir yerde de
toplanabilir.
Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan
üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri
birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eĢit
olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Ġkinci toplantıda da eĢitlik olursa söz konusu öneri
reddedilmiĢ sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiĢ olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda
oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.
ġirket’in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK’nın 1527 nci
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. ġirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Ticaret
ġirketlerinde Anonim ġirket Genel Kurulları DıĢında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu
amaç için oluĢturulmuĢ sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Ģirket esas
sözleĢmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuĢ olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem
üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde
belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleĢmede öngörülen toplantı ile
karar nisaplarına iliĢkin hükümler aynen uygulanır.

KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM
MADDE 18. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim
Ġlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan iĢlemler ve alınan yönetim kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleĢmeye aykırı sayılır.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
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YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN ÜCRETLERĠ
MADDE 19. Yönetim kurulu baĢkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri
genel kurulca tespit olunur. Söz konusu ücretlere iliĢkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri
saklıdır.

ġĠRKETĠN YÖNETĠM, TEMSĠL VE ĠLZAMI
MADDE 20. ġirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dıĢarıya karĢı temsil ve ilzam olunur.
Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine
verilen görevleri ifa eder.
Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç
yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kiĢiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Ģirketin yönetimini
düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve
bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve
korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge
hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.
Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.
Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir Yönetim kurulu, temsil yetkisini
bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kiĢilere devredebilir. En az bir yönetim
kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması Ģarttır.
Yönetim kurulu görev süresini aĢan sözleĢmeler akdedebilir.
ġirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve ġirket'i ilzam edecek her türlü sözleĢme, bono, çek ve
benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; ġirket unvanı altına atılmıĢ ve ġirket'i ilzama
yetkili en az iki kiĢinin imzasını taĢıması gereklidir.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER
MADDE 21. Yönetim kurulunca, ġirket iĢlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda
müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kiĢinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen
Ģartları haiz olması zorunludur.
Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye
piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ġirketi yönetmekle yükümlüdür.
Genel müdürlük görevine son 12 aylık süre içerisinde 6 aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin
sonunda bu göreve yeniden vekaleten atama yapılamaz.
Genel müdür, ġirket portföyündeki giriĢim sermayesi yatırımlarında icrai nitelikte görev alabilir; baĢka
kurum ve kuruluĢlarda ise icrai nitelikte olmaması ve ortaklıktaki görevinin ifasında zafiyete neden
olmaması kaydıyla, yönetim kurulu üyeliği yapabilir.

YÖNETĠCĠLERE ĠLĠġKĠN YASAKLAR
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MADDE 22. Yönetim kurulu üyeleri, giriĢim sermayesi yatırımlarına iliĢkin olanlar hariç olmak
üzere, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulunca
belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim
kuruluna bildirmek ve her hâlükârda toplantı tutanağına iĢletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın
393 üncü maddesi hükmü saklıdır.
Yöneticilere iliĢkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve TTK’nın ilgili hükümlerine uygun
hareket edilir.

DENETĠM
MADDE 23. Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan ġirket’in genel
kurulunca her faaliyet dönemi itibariyle bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme
görevini hangi denetçiye verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.
ġirketin denetimi hakkında TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili
hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 24. Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi
sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara,
yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım Ģekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının
oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve
gerekli görülen diğer konulara iliĢkin müzakere yapılır, karar alınır.
Genel kurul, süresi dolmuĢ olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye
memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim
kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluĢmasına imkan bulunmaması veya
mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya
çağırabilir. TTK’nın 411 ve 416ncı maddesi ve Sermaye Piyasası Kanununun 29 uncu maddesi
hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu, genel kurulun çalıĢma esas ve usullerine iliĢkin kuralları içermek
amacıyla ve asgari olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiĢ olan unsurları içermek
suretiyle; toplantı yerine giriĢ ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı baĢkanlığının oluĢturulması,
toplantı baĢkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüĢülmesine geçilmeden önce yapılacak
iĢlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüĢülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma
usulü, toplantı tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak iĢlemler, toplantıya elektronik
ortamda katılma, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına iliĢkin belgeler, iç
yönergede öngörülmemiĢ durumlar, iç yönergenin kabulü ve değiĢiklikler hususlarını içeren bir iç
yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.
Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas
sözleĢmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma
yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.
Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye
Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt KuruluĢu tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesi”ne
göre hazırlar.
Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.
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Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile
ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONĠK ORTAMDA KATILIM
MADDE 25. ġirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara,
TTK’nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. ġirket, Anonim ġirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüĢ açıklamalarına, öneride
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği
gibi bu amaç için oluĢturulmuĢ sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul
toplantılarında esas sözleĢmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuĢ olan sistem üzerinden hak sahiplerinin
ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. ġirket
genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. tarafından sağlanan
elektronik ortam üzerinden gerçekleĢtirilir.

TOPLANTI YERĠ VE GENEL KURULA ÇAĞRI
MADDE 26. Genel Kurul Ģirket merkezinde ya da Ģirket merkezinin bulunduğu Ģehrin elveriĢli bir
yerinde toplanır.
Genel kurul toplantıya, Ģirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak
üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.
Genel kurula çağrının Ģekli, genel kurul toplantılarına katılım ve oy kullanma ile ilgili olarak sermaye
piyasası mevzuatı, uygulanır.

TOPLANTIDA ĠLGĠLĠ BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠNĠN BULUNMASI
MADDE 27. Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK’nın
407’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

TEMSĠLCĠ TAYĠNĠ
MADDE 28. Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi
katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kiĢiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.
Yetki belgesinin Ģekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kiĢi temsilci olarak
atanabilir.
Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kiĢi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu
geçersiz kılmaz.
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OYLARIN KULLANILMA ġEKLĠ
MADDE 29. Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken
katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına iliĢkin mevzuat
hükümlerine göre kullanırlar.
ĠLANLAR
MADDE 30. ġirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer
mevzuat hükümlerine uyulur.
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay
sahibine ulaĢmayı sağlayacak, elektronik haberleĢme dahil, her türlü iletiĢim vasıtası ile genel kurul
toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

BĠLGĠ VERME
MADDE 31. ġirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye
Piyasası Kurulu’na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim
raporlarını Kurul’un öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine
getirir.

FAALĠYET DÖNEMĠ
MADDE 32. ġirket'in faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden baĢlar ve Aralık ayının sonuncu
günü sona erer. Birinci faaliyet dönemi ise ġirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten baĢlar ve o
yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER
MADDE 33. ġirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, ġirketin genel giderleri ile
muhtelif amortisman gibi Ģirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Ģirket tüzel
kiĢiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düĢüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda
görülen dönem karı, varsa geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra, sırasıyla aĢağıda gösterilen
Ģekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağıĢ tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri
ile memur, müstahdem ve iĢçilere, çeĢitli amaçlarla kurulmuĢ vakıflara ve benzer nitelikteki kiĢi ve
kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
Ġkinci Temettü
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d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düĢtükten sonra kalan
kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK’nın 521
inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe
e) Pay sahipleriyle kara iĢtirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan kısımdan,
ödenmiĢ sermayenin %5’i oranında kar payı düĢüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519
uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleĢmede pay sahipleri
için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; baĢka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iĢçilere,
çeĢitli amaçlarla kurulmuĢ olan vakıflara ve bu gibi kiĢi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına
karar verilemez.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın eĢit olarak dağıtılır.

KAR DAĞITIMI ZAMANI
MADDE 34. Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne Ģekilde verileceği, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun konuya iliĢkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel
kurul tarafından kararlaĢtırılır. Bu esas sözleĢme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri
alınmaz.

KAR PAYI AVANSI
MADDE 35. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat
çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının
hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ġĠRKETĠN SONA ERMESĠ VE TASFĠYESĠ
MADDE 36. ġirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında
TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KENDĠLĠĞĠNDEN SONA ERME
MADDE 37. ġirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunması sermaye piyasası
mevzuatına ve TTK hükümlerine göre yürütülür.

ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ
MADDE 38. Bu esas sözleĢmede değiĢiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüĢüne bağlıdır. Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan uygun görüĢ ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, Sermaye
Piyasası Kanunu ve esas sözleĢmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleĢme değiĢikliğine
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karar verilir. DeğiĢiklikler usulüne uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra
ilan tarihinden baĢlayarak geçerli olur.

KANUNĠ HÜKÜMLER
MADDE 39. Bu esas sözleĢmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ
hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.
Bu esas sözleĢmede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak
düzenlemelerin farklılık arz etmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere
uyulur.
Bu esas sözleĢmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası
mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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