
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
ANA SÖZLEŞMESİ 

 
 
KURULUŞ 
MADDE 1-  
Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve Tabiyeti yazılı kurucular arasında Türk Ticaret 
Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermayeli olarak 
EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. kurulmuş, ancak daha sonra Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 15/05/2014 tarih ve SPK 15/459 sayılı uygun görüşü ile Şirket’in maksat ve 
mevzuu değiştirilerek, Şirket yatırım holding olmuştur.   
 
Sıra No Kurucunun Adı ve Soyadı  İkametgâh Adresi                Tabiyeti  
1 YURT TİCARET VE KREDİ Cumhuriyet Cad.Kahan No:5-6 Elmadağ    T.C.
 BANKASI A.Ş. 
2 ALİ AVNİ BALKANER  18 Mart Sok. Akınsoy Sitesi D Blok No:6 Çiftehavuzlar T.C. 
3 FATMA PELİN BALKANER 18 Mart Sok. Akınsoy Sitesi D Blok No:6 Çiftehavuzlar T.C. 
4 MUZAFFER HAKAN BALKANER 18 Mart Sok. Akınsoy Sitesi D Blok No:6 Çiftehavuzlar T.C. 
5 SÜLEYMAN EKİZ  Tepegöz Sok. No:12/8 Çiftehavuzlar   T.C. 

  
ŞİRKETİN ÜNVANI 
MADDE 2-  
Şirket’in ticaret ünvanı “EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.” dir. Bu esas sözleşmede kısaca 
“Holding” veya “Şirket” olarak anılacaktır.   
 
AMAÇ VE KONU  
MADDE 3-  
Şirketin, amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine 
ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek 
kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlemesi faaliyeti 
kapsamında olmamak şartıyla firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve 
finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak,  Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 
niteliğinde olmamak, SPK ve ilgili mevzuatta yer alan örtülü kazanç aktarımına ilişkin 
hükümler saklı kalmak kaydıyla aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip 
sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı paylar  ile diğer menkul kıymetlere, 
nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin 
sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim 
meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı 
yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin 
gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde 
ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara 
uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır. 
 
Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular 
şunlardır: 
 
1) Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, 
telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, reklamcılık, bankacılık, 
sigortacılık,  enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satışı 
veya turizm, hizmet, finans sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans 
kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, faktoring ve finansal kiralama ve diğer 
alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir.  Örtülü kazanç aktarımına ilişkin 



hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurulmuş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, 
idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı 
şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. 
 
2) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut 
payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirilebilir, 
rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye 
piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Bu kapsamda 
Şirket “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca yapılması 
gereken açıklamaları yerine getirir. 
 
3) Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet 
konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren 
tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman 
dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına 
uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.  
4) Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya 
yaptırabilir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde uygun gördüğü yatırım konularını 
gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan 
doğruya gerçekleştirebilir.  
5) “Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak koşuluyla” 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.  
6) Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmayacak şekilde, Şirket, sermayesine katıldığı 
şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç 
edecekleri tahviller veya Tahvil alışları 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. Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın gerekleri 
yerine getirilir.  
7) Şirket ve Şirket’e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç 
verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.  
8) 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.  
9) Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak her nevi borçlanma 
aracını, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. Şirket, Türk 
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri 
çerçevesinde her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir. 
10) Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla Şirket, sermaye yapısının 
icabı gereği sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı, kurulmuş veya kurulacak 
şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini 
ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay için asgari kar payı, geri satın 
alma, başka paylar ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye 
piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla Şirket, banka 
kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir, velhasıl pay veya tahvil satışlarını 
kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.  
11) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili 
konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim 



gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için 
bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.  
12) Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı 
anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek bu şirketlerin yıllık 
bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler 
ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet 
gösterebilir.  
13) Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın 
alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla 
anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli 
izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, 
ihtira hak ve telif haklarının alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, Her türlü 
know-how anlaşmaları yapabilir,  
14) Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri, servis büro 
hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.  
15) Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil 
malların alımı, ithali, nakli, gümrüklemesi, depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi 
işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin 
işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları 
çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet 
sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü 
yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin 
sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu 
şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına 
veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve 
hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir.  
16) Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya 
mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın 
gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya 
yaptırabilir. 
17) Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her 
türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.  Bu kapsamda Şirket özel durumlara  ilişkin düzenlemeler 
uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir. 
 18) Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak ilgili kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini de 
yerine getirmek kaydıyla, Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme 
yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi 
ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, 
işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen 
kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi 
şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer 
projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid 
yapar, devir ve ferağ verebilir  
19) Sermaye piyasası mevzuatında, Şirket, Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya 
aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, 
kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere 
kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, 
tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak 
ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat 
mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan 
satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, 
şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış 
vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde 
tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.  



20) Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve 
alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten 
istifade edebilir, ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve 
tescil işlemlerinde bulunabilir. Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuatın gerekleri yerine getirilir 
21) Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun 
olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde 
işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına 
dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı 
sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.  
22) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli 
özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırın genel kurul tarafından 
belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar 
matrahına eklenmesi, ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine 
sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, il özel idarelerine, 
Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan 
derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, 
üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta 
bulunabilir.  
23) Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere 
Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak esas sözleşmede 
değişiklik anlamında işbu kararın uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni ile 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü alınacaktır.  
24) Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin 
verdiği ölçülerde gerçekleştirir.  
25) Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı 
anlaşmalar dâhilinde yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını 
oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne 
yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir. 
İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur. 
 
Yukarıda sayılı faaliyetlerin erçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu’nun   örtülü 
kazanç aktarımına ilişkin hükümleri  saklıdır 
 
 
ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ 
MADDE 4-  
Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesidir. Adresi: Yıldızposta Caddesi No:17 Kat:4 Esentepe 
Şişli/İstanbul’dur. 
  
Adres değişikliğinde 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 edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil 
ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 
tebligatlar şirkete yapılmış sayılır. 
 
Şirket Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak ve Sermaye Piyasası mevzuatında 
öngörülen koşulları yerine getirerek yurt içinde veya yurt dışında şube, acenta ve irtibat 
büroları açabilir. 
 
ŞİRKETİN SÜRESİ 



MADDE 5-  
Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. 
 
Bu süre, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat çerçevesinde 
Şirket Ana Sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir. 
 
 
KAYITLI SERMAYE VE HİSSELER 
MADDE 6-  
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 01/04/2011 tarih ve 10/323 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.   
 
Şirketin, kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL’dir. Bu sermaye her biri 1 TL. 
itibari değerde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. 
 
Şirketin 60.000.000(altmışmilyon)-TL’lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin 
tamamı nakden ödenmiş olup, her biri 1(bir) TL itibari değerde 600.000(altıyüzbin) adedi A 
Grubu, 59.400.000(ellidokuzmilyondörtyüzbin) adedi B Grubu olmak üzere toplam 
60.000.000(altmışmilyon) adet paya ayrılmıştır. 
 
A Grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 9. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 
yarısının seçiminde aday gösterme hususunda imtiyaza sahiptir. 
 
Yönetim Kurulu 2022–2026 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer 
mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin 
üzerinde ve altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 
sınırlandırılmaları konusunda veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar 
almaya A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya veya azaltmaya 
yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 
açacak şekilde kullanılamaz. 

 
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (beşyıl) için 
geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 
2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin 
verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan yeni bir süre için 
yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu 
kararı ile sermaye artırımı yapamaz. 

 
Payların tamamı nama yazılıdır. 
 
Payların devir ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümlerine tabidir. 
 
Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu 
paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. 
Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların 
tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde payların tamamı 
1(bir) oy hakkına sahiptir 
  
FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI 
MADDE 7-  
İPTAL EDİLMİŞTİR. 
 



SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKKI  
MADDE 8- 
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 
zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar Nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış 
sermayeyi artırmaya yetkilidir. 
 
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ 
MADDE 9–  
Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen 5 (beş) üyeden teşkil olunacak bir 
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır 
ve kararlarını   toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu ilk 
toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. 
 
A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. 
Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel 
kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. Üye 
sayısının yarısının tam sayı olmaması durumunda küsurat aşağı yuvarlanır. 
  
Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim 
Kurulu Üyelerinden en az 2 (iki) üyenin “Bağımsız Üye” olarak atanması ve üyelerin yarıdan 
bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur. Yönetim Kurulunda 
görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, fonksiyonları, yetki ve görevleri, adaylarının 
ilanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime İliskin düzenlemelerine göre tespit 
edilir ve uygulanır. 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği’ne ve Bağımsız Üyeliğe 
seçilebilirler. 

Yönetim kurulu üyeleri, görev süresine bağlı kalmayarak esas sözleşmeyle atanmış olsalar 
dahi, Genel Kurul gündeminde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde 
bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden 
alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her 
an değiştirebilir. 

Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim 
Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu’nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel 
Kurul’un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul’ca kabul edilirse, kendilerinden 
önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.  
 
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, 
tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve 
ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, 
bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. 
 
Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli 
olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. 
 
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, 
genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla 
veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında 
kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. 
 



ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ VE 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 
MADDE 10-  
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek 
bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ticaret 
unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. 
 
Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu 
üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya 
çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa 
üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Gerekli görülen zamanlarda, başkan veya 
Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin fiziksel toplantı yapılması isteminde bulunmadığı 
taktirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yaptığı karar şeklinde 
yazılmış öneriye, burada yazılı nisaplara uygun olarak yazılı onay verilmesi suretiyle de 
alınabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak 
kararlar için geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir. Bu şekilde 
alınan kararlar onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar 
defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar 
defterine geçirilmesi ile geçerlilik kazanır. 
 
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. 
 
Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut 
bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra 
edilebilir. Bu hâllerde bu ana sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin 
hükümler aynen uygulanır. Şirketin yönetim/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına 
sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik 
ortamda katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında 
Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin 
bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik 
Toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 
alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan 
sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili 
mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi 
sağlanır. 
 
Yönetim Kurulu, yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini, ilgili mevzuat gereği üyeleri 
arasından seçeceği en az iki murahhas üyeye veya müdürlere devredebilir. Temsil yetkisinin 
murahhas müdürlere devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi 
verilir. 
 
Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur. 
 
Şirket sermayesinin en az %5’ini temsil eden pay sahipleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanmış olan menfaat sahipleri, 
Yönetim Kurulu Başkanı’na talepte bulunmak suretiyle Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet 
edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın, derhal toplantı yapılması gerekmediği sonucuna 
varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya 
açabilir. 
 



Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 
şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve 
ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ve 
kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine 
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları 
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. 
 
DENETLEME  
MADDE 11-  
Her faaliyet dönemi itibariyle genel kurulca bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim 
kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verildiğini ticaret siciline tescil 
ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirketin denetiminde 
Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ila 406 ıncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı 
ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Denetçinin ücreti genel kurul tarafından onaylanan ilgili 
sözleşme ile belirlenir. 
 
GENEL KURUL 
MADDE 12- 
Şirketin hissedarları senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Şirket Genel 
Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi doğrultusunda toplanır. Genel 
kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda 
pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile 
genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. 

 
Şirketin Internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte,  şirketin mevzuat gereği 
yapması gereken bildirim ve açıklamalar yapılır.  Kanuna ve Esas Sözleşme hükümlerine 
uygun surette ve şekilde toplanan Genel Kurul hissedarların tamamını temsil eder.  Bu 
suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse 
toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir.  
 
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirketin 
faaliyet döneminin sonundan itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü süre içerisinde ve senede en 
az bir defa toplanır.  Bu toplantıda Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ve gündeme dâhil 
diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.  Genel Kurul, kanunda ve Esas 
Sözleşmede açıkça öngörülen hallerde karar almaya yetkilidir.  Olağanüstü Genel Kurul, 
Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve TTK ile bu Esas Sözleşmede yazılı 
hükümlere göre toplanır ve karar alır. 
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 imkân 
tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas 
sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve 
temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

 
Genel Kurul toplantısına katılım ve oy kullanma hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı’na 
aykırı olmamak şartı ile TTK. ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 
Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelik hükümleri uygulanır.   

http://www.ticaretkanunu.net/anonim-sirketlerin-genel-kurul-toplantilarinin-usul-ve-esaslari-ile-bu-toplantilarda-bulunacak-gumruk-ve-ticaret-bakanligi-temsilcileri-hakkinda-yonetmelik/
http://www.ticaretkanunu.net/anonim-sirketlerin-genel-kurul-toplantilarinin-usul-ve-esaslari-ile-bu-toplantilarda-bulunacak-gumruk-ve-ticaret-bakanligi-temsilcileri-hakkinda-yonetmelik/
http://www.ticaretkanunu.net/anonim-sirketlerin-genel-kurul-toplantilarinin-usul-ve-esaslari-ile-bu-toplantilarda-bulunacak-gumruk-ve-ticaret-bakanligi-temsilcileri-hakkinda-yonetmelik/


 
Genel Kurul, süresi dolmuş olsa dahi, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.  
Tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için Genel Kurulu toplantıya çağırabilirler.  
Kanunda yazılı hallerde, mahkemenin izni ile tek bir pay sahibi de Genel Kurulu toplantıya 
çağırabilir.  Şirketin sermayesinin en az %5’ine sahip olan hissedarlar gerekçe ve gündemi 
de bildirmek suretiyle Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten 
toplanacak ise, karara bağlanılmasını istedikleri konuları gündeme koymasını Yönetim 
Kurulundan isteyebilirler.  Yönetim Kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, Genel Kurul en geç 45 
gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırılır.  Aksi halde çağrı istem sahiplerince yapılır.  
Bu hususlarda TTK’nın ilgili hükümleri uygulanır.  Hisse sahiplerinin toplantıya iştirak hakları, 
toplantıda pay senedi malikinin durumu, üzerinde intifa hakkı bulunan pay senedinden doğan 
oy hakkına ilişkin durum, hisse sahiplerinin Genel Kurullarda bilgi alma hakkı ve sır saklama 
mükellefiyetleri ile birlikte diğer hak ve mükellefiyetleri ile ilgili kaydi sistem esasları göz 
önünde bulundurulma şartıyla TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. 
 
Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından yapılacak düzenlemeler ile, munhasıran kendi yetkisine bırakılan hususları ve 
ayrıca TTK’nın 408. madde hükmünde sayılan yetkilerini bir başka organa devredemez.  

 
Genel Kurul toplantıları, şirket Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç 
yönergesi doğrultusunda icra edilir. Genel Kurulda en az 1 Yönetim Kurulu üyesi, murahhas 
üye ile denetçinin bulunması zorunludur. Toplantı tutanaklarının tescil ve ilanı dâhil bu sürece 
müteallik sair hususlarda mevzuat hükümlerine uyulur.    
 
TOPLANTILARDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI  
MADDE 13-  
Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret 
Kanunu’nun 407’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. 
 
MADDE 14:  
İPTAL  
 
İLAN 
MADDE 15-  
Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca öngörülecek her 
türlü açıklama veya ilan, ilgili mevzuatlara uygun olarak zamanında yapılır. 

 
HESAP DÖNEMİ 
MADDE 16-  
Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. 
Fakat, birinci hesap yılı Şirket’in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar. 
 
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI 
MADDE 17-  
Şirket’in karı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören 
muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. 
 
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif 
amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel 
kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 
bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla 
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: 
  



Dönem karından (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan genel 
kurulca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci kar payı ayrılır 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 
a) %5 kanuni yedek akçeye ayrılır. 
 
Birinci Kar payı 
b) (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış 
tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde    
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası  Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. 
c) Yukardaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile 
memur, müstahdem ve işçilere,  çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki ve 
kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. 
 
İkinci Kar Payı 
d) Net dönem karından ,(a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan 
kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk 
Ticaret Kanunu’nun 521 nci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak 
ayırmaya yetkilidir. 
 
Genel Kanuni Yedek Akçe : 
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan  
kısımdan, sermayenin %5’i oranında  kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, 
TTK’nın 519. Maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 
 
f) TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım 
politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına 
ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay 
sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz 
 
g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 
 
h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki 
teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.  

 
Bu esas sözleşme hükümlerine gore genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı  geri 
alınamaz. 
 
i) Kar Payı Avansı: 
Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve  bağımsız sınırlı 
denetlemeden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara mali tablolarında yer 
alan karları üzerinden nakit kar payı avansı dağıtabilir.  
 
Kar payı avansı dağıtımı için genel kurul kararıyla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde 
yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilir. Anılan genel 
kurul toplantısında, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması 
durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık 
finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup 
edileceği hususu karara bağlanır. 
Yönetim kuruluna genel kurul tarafından kar payı avansı dağıtımı için yetki verildiği takdirde, 
yönetim kurulu tarafından, kâr payı avansı dağıtma veya dağıtmama konusunda bir karar 
alınması ve bu kararın en geç ara dönem finansal tabloların kamuya açıklandığı tarih 



itibarıyla Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 
ortaklık tarafından kamuya duyurulması zorunludur. 
 
Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı ara dönem finansal tablolara göre 
oluşan net dönem kârından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek 
akçeler ile geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemez. Önceki 
dönemde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve 
kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.  
 
Kar payı avansının dağıtımına karar verilmesinde, tutarının hesaplanmasında, dağıtımında 
ve ödenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 
 
MALİ TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK 
BELGELER 
MADDE 18-  
Şirketin finansal tabloları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile 
birlikte Genel Kurul’un öngördüğü  düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır ve mevzuata 
uygun olarak ilan edilir. 
 
KANUNİ HÜKÜMLER 
MADDE 19-  
Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 
MADDE 20-  
Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Esas sözleşme 
değişikliklerinde Türk Ticaret Kanunu 454’üncü maddesinde belirtilen hükümleri de ayrıca 
dikkate alınır. Bu surette genel kurulca sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler 
usulüne uygun olarak onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden 
başlayarak 3. Kişiler için geçerli olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


