
U$AKSERAMiK SANAYi ANONiM $iRKETi'NiN ESASS6ZLE$MESi

(3.02) imalat ile ilgili hammadde ve yordtma maddelerin temini ifin gerekli madensahalan arayabilir,

ruhsatim alabilir, soun alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gerektiginde dev d ilir, satabilir.

KURULU$:

MADDE(l} :

A~aglda mukavele altmda adlan ve ikametgahlan vaztl: kurueular arastnda TUrkTiearet Kanunu'nun Anonim

$irketlerin ani surette kurulmalart hakktndaki hilkilmlerine gore bir Anonim $irket kurulmustur.

$IRKETIN ADI:

MADDE(2} :

$irketin adt "Usa):SeramikSanayiAnonim $irketi" dir.

MAKSAT VE MEVZU :

MADDE(3} :

Ama; ve Konusu:

a-) Her tilrlil seramik esvo,(topraktan sint/susu, cttatt/cuasu' biltOn cestt vesekuler! lie do~emelik vekapiamaul:

karo ve benzerlerini imal etmek vesatmak.)

b-) Elektro porselen (her tilrlil elektrik enerjisi izalatOrleri, trajo tecntzotlon, zincir ve bilumum nakl! vasttaian

izotatorleri, porabhoudre, anahtar, duy, rozans, klamens, buatlar, bilumum elektrik tesisoti malzemesi ve

benzerleri)

e-) Her tilrlil beton esyo,

d-) Her turu) sinb! tesisat malzemesi iiretmek ve tiearetini vopmakur. Bu amacta sirket konusu vejaaliyetleri

lle ilgili olmak kosulu ile

e-) Her tilrlil petrol iuimleri, L.P.G.(Likit Petrol Gazt ) ve bunlara benzer voatlonn tiirevterinln altm sattmim,

dagltlml, ilretimini ve tasmmosuuvapor, akarvokit istasyonlan ve bakim tesislerini kurar, isletir tstettirir, devir

ahr, devir eder veyakiralama usulii i/e lsletir.

(3.01) Fabrika imalathane ve ototveier kurup i~/etebilir.



(3.10) Yeni slrketier kurabilir, kurulmus olanlara i~tirak edebilir veya yatmm hizmetleri ve faaliyetleri nitel@nde

olmamak saruvla bu ~irketlere ait hisselerini satabilir. SPKn. md. 21/1 hOkmiinOnsak" tutulmu~tur.

(3.03) ,alr~ma konulan ile ilgili her tiirlii i~/etme ve amb%~~jma/zemesinimaklna tecnlzot, zaruri aksam yedek

par~a ve benzerlerini vurtkinden veyadtsmdan satin alabittr, kiralayabilir veyasair yoJ/ardantemln edebilir.

(3.04) Gerekll iztn ve lmtivazian, ruhsatnameleri, marka, patent, llsans, know-how ve ihtira beratlanm alabilir

ve gerekt@nde bunlon kismen veya tamamen bassasma devredebilir veya baskalart taraftndan almm/~

olanlan devralabilir.

(3.05) 'all~ma konusu iiriinlerin veya i~/emlerin herhangi bir safhasmda elde edilen yan iirOnlerin veya

arttklartn daha ileri dereeedei~/emgorebllmesi lcin gerekli tesisat ve tediizat: kurup i~/etebllir.

(3.06) Konusu ile ilgiJi ilmi, iktisadi ve teknik arastirmalardo bulunmak iuere arastirma merkezleri kurabiJir

veya bu kabil kuruluslara katllabilir.

(3.07) lmatat. ve ~all~makonulan lie ilgili her tiirlii ticari, sinai ve mall islemlerl yapabilir, Resmi ve bze!

taahhiitlere giri~ebilir, Magazalar, Depolar, Sat/~yerleri ve Mii~avirlik bOrolan a~abilir.

(3.08) Yurt icmden ve dtsindan Acentelik, 8ayillk, dagltlclllk, Komisyonculuk ve Mutemetlik alabllir, verebllir,

lnracat yapabilir.

(3.09) Gerektiglnde kanuni mevzuat ~er~evesindeyabana uzman vepersonel ~all~ttrabiJir.

(3.11) Faaliyet alanlan ile ilgi/i olarak gerekll menkul ve gayrl menkuller satm almak, tevhit, /fraz, in~a etmek

ve ettirmek, kiralamak, malikl oldugu menkul vegayri menkulleri ve tesisleri satmak veya klraya vermek, gayri

menkulleri iizerlnde ipotek tesls etmek, kendi lehine tesls edi/mi~ ipoteklerl fekketmek ipotekleri temellOk

etmek, devir etmek, temlik etmek, rehin, tieari i~/etme rehni ve ipotek de dahll olmak, fakat bunlarla smtrll

olmamak iizere menkul vegayrimenkuller lie IIgiJiher ~e~/tayni ve~ahsihaklanlktlsap etmek ba~kalan lehine

bu haklan tesis etmek, tapu kiitiigiine ve i/giJisiciJIerine~erh ve teseil ettlrmek, kaldtrmak vefekketmek veya

fekkettirmek; O~iincOki~i/er i~in rehin tiearl i~/etme rehni ve ipotekde dahll olmak Ozerebu nevi haklan tesls

ve teseiJettirmek O~OncOki~iJerdenipotek devralmak veyaO~OneOki~iJereipotek devretmek, sahibi bulundugu

menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehln ve tieari i~/etme rehnide dahll o/mak Ozerekendisl veya O~Oneiik/~iler

adma her ne nam ve §ek/ldeo/ursa o/sun teminat olarak gostermek §irketin faaliyet ko her
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(3.20) Elektrik piyasasma iIi§kin IIgi/i mevzuata uygun olarak esas It/bari ile kendi elektrik ve 151 enerjlsi

ihtiyaeml kaf§llamak Uzere oto prodUktor /IsansI ~er~eveslnde Uretim tesisi kurmak, elektrik ve 151 enerjisi

iiretmek, iiretim fazlasl olmasl halinde soz konusu mevzuat ~er~eveslnde iiretilen elektrik ve/veya kapaslteyi

lisans sahibi dlger tazel ki§ilere ve serbest tilketieilere satmak ve tleari olmamak kaydtyla elektrik ilretim tesisl

ile ilgili tilm te~hizat ve yaklttn temin edilebilmesine iIi§kln faaliyette bulun

tilrID haklan iktisap etmek borctan iltizam etmek konusu ile i/gi/i kurulmu§ ve kurulaeak baska §irketlere i§tirak

etmek , yatmm hizmetleri vefaaliyetleri niteliginde olmamak kaydtyla hisse senetleri sotm almak, devlr almak

, gerektiginde bunion satmak.

$irketin kendl adma ve U~Uneil ki§iler lehine garanti, kefalet , temlnat vermesi veya ipotek dahll rehin nakk:

tesis etmesi hususlannda SPKmevzuatt ~er~evesinde belirlenen esaslara uyulur.

(3.12) Yurt lctndek! ve Yurt dl§mdaki kurutuslardan Tilrk iiras. veya Dovlz olarak bore ve kredi alabllir, bun/aria

ilgm olarak ta§lntr veya tosinmaz mal/ann! teminat verebilir, aval ve kefalet kredlleri alablllr.

(3.13)Ama~ ve konusuna giren i§/er/e ilg/li gilmrUk ve depolama islet! yapabilir, ithalat yapabilir.

(3.14)Sigortaelltga iIi§kin mevzuata aykm olmamak kaydtyla sigorta aeenteligi yapabilir.

(3.15) Sulh olabilir, ibra edeblflr, tahklm edebilir, dava ocaoutr, Kambiyo taahhildilnde bulunabllir veya

kambiyo i§lemleri yapabilir.

(3.15) Yatmmakmn oydmkmlmastru teminen oze! hailer kapsaminda Sermaye Piyasas! Kurulunea Aranaeak

gerekli oaklamalann yapumas: kaydtyla eerce« ve Tilzel ki§ilere kefil olabillr veya bunlardan kejalet kabul

edebilir.

(3.17) Genel Kuruldan izin almaya gerek kaimakstun Yimetlm Kurulu karanyla tahvil pkarabilir.

(3.18) Kendi bUnyesinde yardim sandlgl ve vaklf kurabi/lr veya kurulmu§ olanlan devam ettirmek amoayta

karmdan gerekli fonu ayirabttit.

(3.19) Yukanda gosterllen konulardan ba§ka, ileride $irket I~in yaratl. ve gerekli gorilfeeek, baska lslere

giri§ilmek istendigi takdirde, vonetim Kurulunun onerlsl ve Gene/ Kurulun koran ile i§ ve i§lemlerl yapabilir.



Sirketln amac ve konusunda degi~iklik vaptlmasi halinde GOmrDk ve Tlearet bakanltgt ile Sermaye Piyasast

Kurulun'dan gerekll izinlerin aitnmasi gerekmektedir.

$iRKETIN MERKEZ! :

MADDE(4) :

Sirketin merkezf Banaz'd«. Adresi Uso« Banal Devlet Karayolu 26.Km. Banaz/USAK'tlf. Adres degi~ikliglnde

yeni adres, Tiearet Sieifi'ne tesell ve TDrkiye Tiearet Sielli Gazetesi'nde ilan ettirifir, aynea GOmrOk ve Ticaret

Bakanltgt ve Sermaye Piyasast Kurulu'na bildirilir. Teseil ve ilan edtimt; adrese yaptlan tebligat slrkete yaptlmt~

saytltr. Tescil ve ilan edllmls adresinden avntmts olrnastna ragmen yeni adresini surest idnde teseil ettirmemls

sirket i~in bu durum fesih sebebi soyihr. Sirket, ayru merkezde olmak kaydtyla valrnz adres degi~ikl;g; I~in Esas

soztesme de degi~iklik yapmak zorunda degifdir. Merkel degi~ikligi esas souesme degi~ikligi gerektirir.

$iRKETiN MODDET! :

MADDE(S) :
Sirketin miuidetl, kat'l kurulusundan itibaren 100 ylfdtr. Bu miuidet Genel Kurul karanyla k/salttltp ulatlfabilir.

MOddetin uzaulmast halinde GOmrOk ve Ticaret Bakanltgl ve Sermaye Piyasasl Kurulu'ndan uygun gor05

almak laumdtr.

$IRKETIN SERMA YEsl

MADDE(6) :
Sirket Sermaye Piyasast Kanunu hOkDm/erlne gore koytth sermaye slstemini kabul etmistir. Sirketin kayttll
sermayesi 300. 000.OOO.-(Ofyiil milyon)TL olup, her biri 1.-(Bir) Kr nominal degerde 30.000.000.000 {otuz
Milyor) paya bOfDnmO~tOr.Sirketin f1kanlm/~ sermayesl, tomamt odenmis 245.000.000 -TL (iki yOI ktrk be~
mlivon) TL dir.
Sermaye Piyasast Kurulu'nea veri/en kayttl: sermaye tavern tzni 2019- 2023 yntan (5 ytl) i~/n ge~erlidir. 2023
YIlt sonunda Ilin veri/en kaYltl1sermaye tavanma ula~llamam/~ olsa dahl, 2023 Yllmdan sonra yonetlm
kurulunun sermaye artlflm karan alabi/mesi i~in; daha onee Ilin veri/en tavan ya da yeni bir tavan tutan i~in
Sermaye Piyasasl Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni blr sOre i~in yetkl almasl lorunludur.
501 konusu yetkinin almmamasl durumunda yonetim kurulu karanyla sermaye artlflml yaptlamal. Sermayeyi
temsif eden paylar kaydile~tirme esaslan ~er~evesinde kayden illenir. Sirketin sermayesi gerektiginde TUrk
Tiearet Kanunu ve Sermaye Piyasast MeVluatl hOkOmleri ~er~evesinde arttlfllablfir veya alaltllabillr.
Hisseler hamiline yallfldlr.
Yonetim Kurulu, 2019 -2023 ylflan arasmda SPK'nm hOkomlerine uygun olarak, gerekll gordDgO lamanlarda
kaYltlt sermaye tavanma kadar hamiline yallll hisse ihra~ ederek pkanlm/~ sermayeyi artlrmaya yetkilidlr.
Yonetim Kurulu, hfsse sahiplerinin yeni pay alma hakkml s/ntrlandlrmaya ve nominal degerinin OstDnde
paylar ihra~ etmeye yetkilidir.
Sermayeyi temsif eden paylar kaydife~tirme esaslan ~er~evesinde kayden illenir.



Bir tOzel ki~i yonetim kuru luna Oyese~ildigi takdirde tOzel k/~i lie blrlikte tOzel ki~i tarafmdan belirlenen sadeee

bir ger~ek ki~ide bu tOzel ki~1lie birlikte tesell ve ilan olunur. Aynea tesell ve ilanm yapllm/~ oldugu ~irketin

internet sitesinde hemen apklanrr. TOzel ki~i adma sadeee bu tescil edllmi~ k/~1 top., katilip oy

YONETiM KURULU :

MADDE(7) :

vonettm Kurulu, Genel Kurul taraftndan ve Tiearet Kanununu hOkOmleri ve Sermaye Plyasasl Kurulu

dOzenlemelerlcercevesindesedien 5 Oyedenaz olmamak tizere 7Oyeyekadar se~ilir.

$irket, Yoretim Kurulu tarafmdan idare ve temsil olunur.

Ytmetim kurulu Oyelerininverimli ve yaptc: catismolar yapmalarma, hlzll ve rasyonel kararlar almalarma ve

komitelerin olusumuna ve ~all~malannr etkin bir ~ekilde organize etmelerine imkan saglayaeak ~ekilde

belirlenir.

vonetim kurulu, ieradagorevli olan veolmayan Oyelerdenolusu: ,ierada gorevli olmayan yonetlm kurulu Oyesi,

yonetim kurulu Oyellgiharieinde sirkette ba5kaeaherhangi bir idari gorevl bulunmayan ve 5irketln gOnlOki5

akistna ve olagan faaliyetlerlne mOdahil olmayan klstdlr. vimetlm kurulu Oyelerinin~ogunlugu ierada gorevli

olmayan Oyelerdenolusur.

vonettm kurulu tiyeterl icerlslndegorevlerini htcbtr etkl altmda kolmaksum iera etme niteligine vepotansiyeline

sahip baglmslz Oyelerbulunur. vonettm Kurulu'nda gorev alaeakbaglmslzOyelerlnsay's, venitelikleri Sermaye

Plyasast Kurulu'nun Kurumsal vimetime ili5kin dOzenlemelerinegore tespit edllir.

Baglmslz yonetim kurulu OyelerininOeretlendirmesinde hisse senedi opsiyonlan veya 5irketin performansma

dayau odeme planlan kullanrlmaz.Baglmslzybnetim kurulu OyelerlninOcretlerininbaglmslzllklannr koruyaeak

dOzeydeolmasi gerekmektedlr.

Ilgi/i mevzuat uyarmea imeml' nitellkteki islemlere ili5kin genel kurul koran gerekmedlk~e sermaye piyasasl

kurulu dOzenlemelerlnegore onemli nitelikte saYllan 1~/emlerei1i~klnalmaeak yonetim kurulu kararlarmda

baglmslz Oyelerin~ogunlugununonaymm buiunmasl gerekir.

Onemli nitelikteki i~/emlerde baglmslz Oyelerin ~ogunlugunun onaymm bulunmamasl ve baglmslz Oyelerin

~ogunlugunun muhalefetine ragmen alman i~/emlerin icra edilmesi istenmesi halinde i~/em genel kurul

onayma sunulur . Bu durumda baglmslz yonetim kurulu Oyelerinin muhalefet gerek~esi derhal kamuya

aflklan/r.



Yonetim kurulu Oyelerlnden birinin iflasma karar verilir veya ehliyetl klSltlamr ya da blr Oye Oyelik i~in gerekJl

kanuni ~artlart yahut esas sozle~mede ongorOlen nitelikleri kaybederse, bu ki~inin Oyellgi, herhangi bir i~/eme

gerek olmakslZln kendiliginden sona erer.

kullanabilir. Yonetim kurulu Oyelerinin ve tiuet ki~i adma tescil edilecek qerce« kistnln tam ehliyetll olmalan

sartttr. Oyeligi sona erdiren sebepler secilmeye engeldir. Yonetlm kurulu Oyesi olan tiize! ki~l SPK

dilzenlemelerinl dlkkate alarak kendi adma tescil edilmi~ bulunan qerce«ki~iyi her an deg/~tirebiJir.

vonettm kurulu ve kendislne birakilan alanda yonetlm, kanun ve esas stulesme uyarmca genef kurulun

yetkisinde blraklfm/~bulunanlar dl5mda5irketin lsletme konusunun ger~ekfe5tirilmesii~ingerekli alan her ~e~/t

i5 ve islemler hakkmda karar almaya yetkllldir.

Yonetim kurulu , TTK'nun378 inci maddesi kapsammda riskln erken saptanmast komitesi de dahil olmak iuere

SPKdiuenlemelertnde on goriilen komite ve kamisyonfar yanmda 5irket tstert, IIgiJi karar ve polltikalannm

uygulanmasml yOrOtmekveya onion gozlemlemekle gorevii komisyon ve komlteler kurabllir. Bu komitelerln

otusturulmasmda SPKve IIgil/ diger mevzuatm dOzenlemelerine uyulur. Komltelerin gorev atanlan, ~all§ma

esaslort ve hangi Oyelerdenolu§acaglyimetim kurulu tarafmdan belir/enlr ve kamuya aakkuur.

Sirket GenelMOdOrOYonetimKurulu Oyeligine secilebillr.

Yimetim kurulu Oyeferininve ilst dazey voneticlletln Ocretlendirme esaslan yazllt hale getiriJir ve genel kuruf

toplanustndo ayn bir madde olarak ortaklann bilgisine sunufur ve GenefKurul tarafmdan Ocretler bellrfenlr.

Pay sahiplerine bu konuda gor05 bildirme lmkant tammr. Bu amada nazutanan ucret polttlkas), §irketin

internet siteslnde yer ahr.

YONETIM KURULUNUN MODDETI :

MADDE(S) :

Ytmetlm Kurulu Oyelerlningorev sOresienjazla 3ytld«. Yenidense~lImelerimOmkOndOr.

GenelKurul, YonetimKuruluOyeleriniher zaman azledebilir. Azlolunan Oyenin,talminat talebine hakkl yoktur.

Tilrk Tiearet Kanunun 334 OneOmadde hOkmOsakll kalmak Ozere,herhangi bir sebeple blr Oyellkbo§allrsa,

yonetim kurulu, kanuni ~artlan haiz birini, ge~icl olarak yonetim kurulu Oyeligine se~ip ilk genel kurulun

onayma sunar. Bu yolla se~ilen Oye, onaya sunuldugu genel kurul toplantlsma kadar gorev yapar ve

onaylanmasl hdlinde sefefininsOresinitamamlar.



$irketin yonetim kuru/u top/antlsma katllma hakkma sahlp o/an/ar bu top/antllara, TDrk T/earet Kanununun

1527'nci maddesi uyannea e/ektronik ortamda da katllabilir. $irket, Tiearet $irket/erinde Anon/m $Irket Gene/

Kurul/an DI5mda E/ektronik Ortamda Yapi/aeak Kurul/ar Hakkmda Tebllg hiikiim/eri uyannea hak sahip/erinin

bu top/antl/ara e/ektronik ortamda katl/ma/anna ve oy vermelerine imkan tamyacak Elektronik Top/anti

Sistemlni kurabi/eeegi g/bi bu ama~ i~/n olu§turulmu§ slstem/erden de hizmet satm a/ab/lir. Yapi/acak

top/antilarda 5irket sozle§mes/nin bu hiikmii uyarmca kurulmu§ olan sist

Ybnetlm Kuru/u'na muvakkaten secilen yeni Oyenin gorev surest, yer/ni a/dlgl Oyen/n ka/an sOresi kadardlr.

Ap/an Oyelik/er/n vonetim Kuru/unca tayin ve tespit/nde 7.maddedeki sartlar ve i1gi/l mevzuat esas altrur. Bu

~ekilde seciten Oye, ilk Gene/ Kuru/ topianusma kadar vazlfe yapar ve asa/eti Gene/ Kuru/un tasv/bine bagl1dlr.

Baglmslz yonenm kuru/u iiye/erinin gorev siires! ii~ ytla kadar o/up, tekrar aday gosterilerek secumeieri

miimkiindiir.

Sermaye Ptyosasi Mevzuatl kurumsa/ Yonetlm llkelertne i1i~kin uyulmast zorun/u kurulca bellr/enen diger

ilke/ere uyulur.

YONETiM KURULU TOPLANT/LAR/:

MADDE (9):

Yimetim Kurulu ~irket ve muame/e/eri liuum gosterdlk~e toplarur. Ancak en az ayda blr defa tcplanmasi

zorun/udur. Yimetlm Kuru/u topkmtis. $irket merkezinde yapilir.

vonetim kurulu yonetim kuru/u 5 ki~i o/dugunda en az 4 ki~/lIe toplamr. vonetim kurulu kararlan toptanuya

gerek fiziken gerekse e/ektronik ortam yolu i1ekatitantorm salt ~ogun/ugu iie karar a/abllir.

Uvetertn tamamma imceden haber verilmek suretiy/e, top/anti $irket merkezinden ba~ka bir yerde de

yapilobtltr.

Dveterden her birinin belli bir konuda yaul: olarak yaptlgl onettnln giindeme ahnmast zorun/udur.

vbnetim Kurulu top/anti ve karar ntsatn ile yonenm kurulu iiye/erinin $irket d/~mda ba~ka gorev veya gorev/er

almasi hususunda TDrk Tiearet Kanunu, Sermaye P/yasasl Kanunu Sermaye Piyasasl Kuru/u'nun kurumsa/

yonetime iIi~kln dOzen/eme/eri ve diger i/gl/i mevzuat hiikOm/eri gozetllir. Sermaye Piyasasl Kuru/u tarafmdan

uygu/amasl zorun/u tutu/an Kurumsa/ Yonetim I/ke/erlne uyu/makslzm yapi/an i~/em/er ve a/man yonetim

kuru/u kararlan ge~ersiz o/up esas soz/e5meye aykm saYllir.



5.} ~irketi temsil ve ilzama yetkili olanlann saptanmasl, verifmi~ yetkiferin kaldmlmasl.

a/maeak sistem tuettnden hak sahip/erinin IIgill mevzuatta belirtilen hakkmtu Teblig hOkOmlerindebelirtilen

cercevedekullanabilmesi sag/amr.

Yiinetim kurulu tamamen elektonik ortamda yapilabileeegi gibl baz: Oyelerinfiziken meveut bulunduklan bir

tootanuva bir kisut: uyelerin elektronik ortamda katilmos: yo/uyla da iera edilebilir.

$iRKETI iLZAM :

MADDE(10) :

~irketin idaresi ved/~anyaka~1temsili Yonetim Kuruluna aittir. ~irket tarafmdan verileeekbOtOnbe/gelerin ve

akdolunaeak mukave/elerin muteber o/abilmesi i~in bun/arm ~irketin resmi unvatu altma konmus ~irketi

temsile salahiyetli iki ki~inin imzasmt tasimas: kutmdir. vonettm Kurulu kendisine ait alan idare ve temsil

yetkilerinden fiizum/u gordOklerini kendi Oyelerinden birine veya hissedar alan veya o/mayan miidilrlere

devredebilir.

YONETiM KURULUNUN GOREV VE YETKiLERi :

MADDE(l1) :

~irketin yimetimi, pay sahip/erine veya O~OneOki~ilere kars! veya mahkeme/er onOnde temsili Yonetim

Kuru/una alttir. Kanunda ve EsasSoz!e~medeGene!Kuru/ea almmosi ongoriilen kararlar d/~mdaki kararlann

a/mmasma vonettm Kurulu yetkilidir.

Ozellik/e a~ag/dakikonulor Yimetim Kuru/u koran tte yapil«:

1.} Bu EsasSozle~meI(Ama~ve Konusu" ba~/Ik/I3. maddesinde tadat edllen husus/arm ger~ekle§tirilmesi i~in

karar atmmasi ve a/mankarar/ann uygu/anmasi.

2}Murahhas azalann sedlmesl, azledilmesi lle buniara veri/eeekucret veyetkillierin saptanmasi.

3) Gene/Madar, Gene/Madar vardtmalan. MOdOrve Dant§man/arm tse otinmast, isten pkanimasl lle bunlara

verileeek iicret ve yetkilerin saptanmast:

4.) 2. ve 3. bentte beflrtilen/erin dl~mdaka/an personelin i~eahnmast, iieretlerlne, ~all~madOzenineve tsten

pkanlmasma i/i§kin kurallarm saptanmasl.



14.} Lisans, know-how ve patent anla5malart yapllmasma izin verilm .

6.} suoeler aaimos. ve kapatllmasl, Acentellk, Tems/lcilik, MOmessillik, Dagltlclftk, Vekalet, Komisyonculuk ve

mutemetlik verilmesi, almmast.

7.}~/rket adma tasimr ve tasmmaz mal satin ahnmast, insa ettiri!mesi, klralanmosi, ~irketin ta5tntr ve tasinmaz

mal/art iuerine rehin, ipotek ve bunlarm dl5mdaki her tOrlO kanuni haklar tesis ve fekklne izin verl/mesi.

~irket'in kendi adma ve O~OncOki5i1er !ehine garantl, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkl

tesis etmesi husustannda sermaye ptyasass mevzuati cercevesinde belirlenen esaslara uyulur.

~irketin her tOrlO i1i5kill taraf lslemlerinde ve O~OncOki5/1er lehine temlnat, rehin ve Ipotek verilmeslne ili5kln

ytmetim kurulu kararlarrnda baglmslz Oyelerin ~ogun!ugunun onavt ararur. Baglmslz Oye!erln ~ogunlugunun

soz konusu istem! onayiamamast halinde, bu durum isleme ili5kin yeterll bi/giyi lcerecek 5eki/de kamuyu

aydinlatma dOzen/emeleri cerceveslnde kamuya duyurulur ve islem genel kuru/ onayma sunulur. Soz konusu

gene! kurul toplonutarmda, lslemin taraf/an ve bunlarla iIl5kili ki5i1erln oy kul/anamayacaklart bir oylamada

karar almarak diger pay sahip/erinln gene/ kuru Ida bu tOr kararlara katilmalan sag/antr. Bu maddede belirtilen

durumlar i~in yapllacak genel kurul ioplanutannda topkmu ntsatu aranmaz. Oy hakk: bulunaniarm adi

~ogun/ugu ile karar aiuur. Buflkrada belirti/en esaslara uygun a/arak almmayan vtmetim kuru/u lie gene/ kuru/

kararkm ge~erli saytlmaz.

8.} ~irketi kazai ve idari merciler onunde temsile, tahklm, su/h ve ibraya yetklll temsJlclnin atanmast.

9.} Yeni 5irketler kurulmast, kurulu otantara i5tirak edi/mesi ve 15tirak/erlne aft pay/arm satl/masl.

10.} Yurt i~i ve Yurt dl5mdaki kurum ve kuru/u5/ardan TUrk Lirasl ve Doviz o/arak bor~ ve kredl a/tnmasl ve

bun/ara kar51 menku/ ve gayrimenku/ teminat/ar veri/mesi, her tOrlO mali iIl5kllerin teme/ kurallartnm

saptanmasl.

11.) Yllllk i5 program I, bOt~e ve kadronun haztr/anmasl ve gerektiginde degi5tlrilme/eri.

12.}Uygu/anacak hesap plant ve yonetmelik/erin haztrlanmasl ve gerekt!ginde degi5tirilmesi.

13.}Bilan~o, kar ve zarar hesabl ife Yllllk faaliyet raporunun hazirlanmasl ve Genel Kurula sunulma_sl.



MURAKIPLARIN G(jREVLERI :

15.}Her tDrWtanvil, kar ortakllgl belgesi ve dlger menkul deger/erin pkanlmasl.

Yonetlm kurulu Sermayepivasas!kurulu uyannca Kurumsal Ybnetlm ilkelerine uygun gorecegi konularda kendi

iivetett ve/veya tiyes! o/mayan ki~ilerdenolusan danisma koordinasyon ve benzeri nitelikte komlteler veya aft

komiteler olusturabillr. Spk'nmuvannca gerektirmesi durumunda genel kuru/ onayma sunulur.

GENEL MODOR :

MADDE(12) :

Ytmetim Kurulu tarafmdan atanan GenelMOdoron atanma veya i~akdinin feshi keyfiyeti, Ybnetim Kurulunca

tescil ve ilan ettirilir.

GenelMOdOrangorev stires! vonetim Kurulunca tespit edilir.

Genel Madar, yasalar ,Esas S(jzle§me, oze! sotlesmest veya yonetim kurulu koran ite kendislne verilmls

gorevleri gerekli ~ekllde yerine getirmedlgl takdirde $irkete, pay sahlplerine ve strke: olocakhlanna ka~1

sorumludur.

Genel MadOr qerekxestzolarak isten ayntmast durumunda tazminat isteyemez. i~vasasi geregi keruilsine

veri/mesi gereken tazminat hakkl sokltd«

DENET.M:

MADDE (13):
Genel Kurul, Tiirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasl Kanunu i1ebu kanunlara iII~kin mevzuata uygun bir

baglmslz denetleme kurulusunu denetx! olarak secer.

Denetci Tiirkiye TicaretSicitGazetesiile internet siteslnde ilan edilir. Denet~isermayepiyasast dOzenlemelerine

gore gorevden altntr.

$irket'in ve mevzuatta ongoralen diger hususlarm denetimi hakkmda TTK ve SPK 'nun i/gili maddeleri

uygulamr.



voptlacak. tiim genel kurul taplanukmnda esas soziesmenln bu hOkmOuyarmea, kurulmus olan sistem

Ozerinden hak sahfplerinin ve temsilellerinin, antian Yimeimellk hOkOmlerinde belirtilen haklanm

kullanabilmesi saglantr.

MADDE (14):

Bu madde ana 50zle§memetninden pkartlml§ttr.

DENET91LERIN OCRETLERI :

MADDE (15):

tienetcive verileeekOeretdenetci ile vooitan sozlesme i1egenel kurul iaraftndan tespit edilir.

GENEL KURUL:

MADDE(16) :

~/rketin Gene/Kurulu, isbu Esassozlesme. TUrkTiearet Kanunu ve5ermaye Pivosas!Kanunu lie bu kanunlara

iIi§kin mevzuat hOkOmlerinegore topkuur. Genel kurulda alman kararlar, muhalifler ve baztt bulunmayanlar

dahil §irketin bOtOnpay sahipleri i~inbaglaYleldtr.

Genel Kurul olagan ve o/aganOstOolarak taplarur. Olagan gene/ kurul sirketin hesap donemtnin sonundan

itibaren O~ay icertsindeveYlldaen azbir deJotoplarur.

O/aganOstOGenelKurul§irketin istertnin ieap ettirdigi hallerde vezaman/arda kanun ve esassiuiesmede yazlll

hOkOm/eregore toptatur vegerekenkarar/ar aluur.

~irketln gene/Kuru/ toplantuanna katuma hakk: bulunan hak sahip/eri bu toptanulara, TUrkTiearet Kanununun

1527. Maddesi uyarmea e/ektronik ortamda da katitabttlr. ~irket, Anonim ~irketlerde Elektronik Ortamda

vopttacak. Gene/Kurullara ili§kin Yonetmelik.HOkOmlerluyarmea hak sah/plerlnin genel kurul toptontuanna

elektronik ortamda sammatanna, gorO§apklamalartna, onertde bulunmalarma ve oy kullanmalanna imkan

tamvacak elektronlk genel kuru/ sistemini kurabileeegi gibi bu amac i~in olusturuimus slstemlerden de hizmet

satin alabilir.

---------------------------



Yonetlm kurulu, Genel kurulun ~all5ma esas ve usullerine iII~kin kurallan iceren bir i~yonerge haztriar ve bu i~

yonerge genel kurul onaymdansonra yOrOrlUgekonularak tesell ve ilan edi/ir. Bu teseilden sonra vaouoca«
Genelkurul toplanulan belirlenenbu i~ytmerqedek! usul ve esaslar cerceveslndeqercekiestlritlr.

ilan
Sirkete ait ilan/ar TUrkTiearetKanunuhOkOmlerilie Sermayeptvasost kanunu ile i/gili mevzuata gore yaptlu.

TOPLANTI YERI :

MADDE(17) :

GenelKurul, $irket merkezindeveya idare merkezinin bulundugu sehrin etvenstt diger bir yerinde veyastrkete

ait Jabrlka/arda toplarur.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMS/LC/si BULUNMASI:

MADDE (18):
Gerek olagan ve gerek olaganOstii Genel Kurul topiantikmnda yer alacak Bakanllk temsileisine iII~kln TUrk

Tiearet KanunuhOkOmleriuygulamr.

TOPLANTI NlsABI :

MADDE(19) :

GenelKurul toplantllarmdakl nisap, TUrkTiearet Kanunu veSermayePiyasaslKanunuhOklimlerlne Tabidlr

VEKIL TAylNI :

MADDE(20) :
Genel Kurul toptanularmda pay sahipleri kendilerini diger pay sahiplerl veya hariaet: tayin edeeekleri vekll

vasttosiyla temsll ettlrebillrler. $Irket pay sahibi olan vekiller kendi oyundan ba~ka temsil ettiklerl pay

sahlplerinin sahlp olduklan oylan kullanmaya yetkilldirler.

Vekaleten oy kullanmaya i/i~kin; Halka apk anonlm ortakllklar genel kurulunda vekaleten oy kullamlmasma

ve ~agn yolu ile vekaleten veya hissesenedi toplanmasma ili5kin esaslar ile TUrkTiearet Kanunu veSermaye

Piyasaslkanununa iIi~kinmevzuat hiikOmleri uygulamr.



OY:

MADDE(21) :

Olagan ve olaganiistO geneJkuruI toplantllarrnda hour bulunan her paym 1 (bir) oyu vardtr. TTK'nm477.

Maddesinee bir hissenln blrden ~ok maJiki buJundugu takdirde aneak bir temsilei marlfetiyle oy haklanm

kullanabifirler ve yine TTK'mn415/4. Maddesi gereginee Genel kurula kaulma ve oy kul/anma hakkl, pay

sahibinin paylann sahibi oJdugunukarutiayan belgeJeri veya pay senetlerini ~irkete blr kredi kurulusuna veya

baska btr yere depo edilmesisartma baglanamal.

Oy kullanmada Tiirk TiearetKanunuveSermayePiyasast ile bu kanunlara ifi~kinmevzuat hiikOmleri uygulamr

HAZURUN CETVELI :

MADDE(22) :

GeneJ kurul topkmutannda elektronik ve flziken kaulan pay sahipleri veya temsileilerinin ad soyad ve

ikametgahlan vepay mlktarlarm: gosteren bir eetveJhaztrkmtr. Hazurun eetveline ifi~kin TUrkTiearet Kanunu

veSermaye Piyosas!lie bu kanunlara iJi~kinmevzuat hOkiimlerine uyu/ur.

BA$KANLlK:

MADDE(23) :
Gene/kuru/ toptanulan GenelKuruleasectlecekbir baskan, blr katip Dyeveoy top/aylCltiyeden olusan toplanti

ba~kanllgl olusturulur vegenel kuru/ Toplantl ba~kanlJ9Jneaidari edifir.

Ba~kan!Jkkonusunda Tiirk Tiearet Kanunu ve Sermaye Ptyasas: Kanunu ile bu kanun/ara lIi~kin mevzuat

hDkOmJeriuygulamr.

GENEL KURULUN YETKiLERi :

MADDE(24):

1. Yonetlm Kurulunun yetkisi d/~mdakalan meseleteri gorO~Opkarara baglamak.

2.Yonetlm Kuru/una hususimiisaadeler vermek ve bun/arrn sartlonm tayine ve ~irket Islerlntt: idare ~ekillerini

tesplt etmek.



Genel kurulun onayma sunulan tmeml! nltelikteki istemlere taraf olanlarm iII§kill taraf otmasi durumunda genel

kurul topkmtsiannda ili§kili taraflar oy kullanamaz. Bu madde de belirtilen yiikiimlOlOgiin yerlne getirilmesi

i~in yapllaeak genel kurul tootonutannaa, adl

3.Yonetim Kurulu ve denet~ilerin §irket islet! hakkmda tanzim edeeekleri raporlarla blkinco Kar ve larar

besaplan ve mevcut defterlert hakkmda kabul ve ret koran vermeye veya gorii§me yaparak yenlden

tanzimlerini kararlastirmak, Yiinetlm Kurulu zimmetini ibra mesuliyetine karar vermek ve teseil edileeek

karlarin strkette blfakllaeak ve ortaklara dag/ttlaeak kisunlanm tayln etmek.

vonetim Kurulu iiyelerini secmek ve liizumlu gordiigii takdirde yerlerine boskataruu tayin etmek, Yonettm

Kurulu Uyelerine verileeekiiereti veyahuzur bakk: mlktanru tespit etmek.

4.) $irketin idaresi lle ilgi/i veyaEsas Sozle§meuygulanmasma dalr giindemde meveut konular hakkmda karar

vermek.

GENEL KURUL DIGER HOKOMLER

MADDE{25}:

Yukartdaki maddede soytian yetkiler tahdldi degildir. $irket islerlnlt: idaresi, Esas SOzle§medeki hiikiimlerin

degi§tirilmesi gibi dogrudan dogruya veya vasttalt olorak sirket! i1glfendirenbiitiin hususlar hakktnda karar

almmast TUrkTiearet Kanunu,Sermaye Piyasasl kanunu ve ilgill diger mevzuat hiikiimleri dalresinde Gene!

Kurulun yetkileri i~indedir.

OYLARIN KULLANILMASI $EKL

MADDE (26):
Genelkurul toplantllartnda oylar apk olarak ve el kaidtrmok suretiyle veyaelektronik ortamda katilimla verilir.

Aneak hour bulunan pay sahiplerlnin temsil ettikleri sermayenin 1/10, 'no sahip bulunanlartn talebi iuerine

yaul: veyaglzli olarak yapllabilir. TTK'nm434. Maddesinin ikinci ftkros! uyartneaher pay sahibi sadeeebir paya

sahip olsa da en azbir oy hakktnl haizdir. $u kadar ki birden fazla paya sahip olanlara tanmacak oy sayts! esas

soztesmeylesmlrlandtrtlabilir. TTK'nm479. Maddesinde yer alan istisnalar sakltdtr.

., ]i,:\
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YILLIK RAPORLAR :

~ogunlugu ile aluur. Genelkurul toplantilarmda hazsr bulunan ortaklarm veya vekillerinin her pay 1~/nbir oy

hakk: vardtr

ILAN:

MADDE(27):

$irkete ait ilanlar i1eGenelKurul tootanu lkmlan, mevzuat ite ongorOlenusullerin yam sira, mOmkOnolan en

jazla sayida pay sahlbine ulasmoy:saglayaeak,eiektronik habertestnedahll, her tOrlOi/eti~im vositanvta TUrk

Tlearet Kanunu,SermayePiyasaslKanunuve i/gili diger mevzuat hOkOmlerindebelirtilen asgari sureter dikkate

ahnarak ilan edilir. Aynea $irketin internet sitesinde genel kurul toalant: ilom tle birlikte, yonetim kurulu

adaylan ile ilgi/l bllgller TUrkTiearet Kanunu, Sermaye Piyasasl Kanunu ve i/gili d{ger mevzuat hOkOmleri

dogrultusunda kamuya apklamr. Sermayeninazolutmasma ve tasjiyeye ait i1anlari~in TUrkTiearetKanununu,

SermayePivasos, Kanunuve ilgi/i diger mevzuat hOkOmlerineuyulur.

ESAS SOZLE$MENIN DEGI$TIRILMESI :

MADDE(28) :
Esassiulesme degi~ikl;gJneSermayePiyasaslKurulu'nun uygun gorO~Olie GOmrOkve Tiearet Bakanflgmdan

izin ahndtktan sonra Kanunve esasstuiesme hOkOmlerineuygun olarak davet edlleeekgenel kuruIda, kanun,

kurul mevzuatt veesassbziesmedebelirtilen hOkOmlercerceveslndekarar verillr.(TTK452)

Esassiulesme degi~ik/lkleria~oncakisllere kar~1teseildensonra hOkOm/fade eder.

MADDE (29):
vbneum kurulu, yillik jaaliyet raporunu TUrk Tiearet kanunu ile Sermaye piyasasi kanununun on gordOga

sOrelerdenozmayacakvedeneuilertn denetimine sunacaktir.

Sermaye piyasasl kurulunea dOzenlenmesion gorOlen mali tabla ve raporion ue, baglmslz denetlm raporu

SermayePiyasaslKuruluneabelirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

---------------- ---------



II. Tertlp Kanuni Yedek Ak~e:

e) Pay sahipleriyle kara i$tirak eden diger kimselere dagltllmasl kararla$tlnlml$ olan klslmdan, pay

sahiplerine odenen % 5 oranmda kar payl dii$OIdiikten sonra bulunan tutarm onda birl, TTK'nm 519'uneu

maddesinin 2'nei flkrasl uyarmea genel kanuni yedek ak~eye eklenir.

YIUIK HESAPLAR:

MADDE(30) :

$irketin hesap ylll Oeak aymm birinei giiniinden boslavaro« Arallk aymm sonuneu gOnO bIter. Aneak birinci

hesap ytl! $irketin kat'i surette kuruldugu tarihle 0 ytltn arahk aymm sonuneu gOnOarasmdaki mOddetl ihtiva

eder.

KARIN DAGITILMASI :

MADDE(31)

$irketin faaliyet donem! sonunda tespit edilen gelirlerden, $irketin genet gfderleri fie muhtelif amortisman gibi

$irket~e odenmesi veya avnlmas! zorunlu olan mlktarlar lie $Irket tOzel ki$1I1gitarafmdan odenmest zorunlu

vergiler dO$iildiikten sonra gerfye kalan ve Yllllk btiancoda goriilen donem net karl, varsa ge~ml$ YII zararlarmm

dii$iilmesinden sonra, slfaswla a$aglda gosterilen $ekllde tevzl olunur

Genel Kanuni YedekAk~e:

a) % 5'1 kanuni yedek ak~eye aynttr.

Blrlncl kar payl

b) Kalandan, varsa yll 1~/ndeyapllan bagl$ tutannm lIavesl ile bulunaeak meblag iizerlnden, genel kurul

tarafmdan belirleneeek kar dagltlm potitikas, ~er~eveslnde ve ilgil/ mevzuat hOkiimlerine uygun olarak birinel

temettii aynhr.

e) Yukafldaki indirtmler yaplldlktan sonra, Genel Kurul, kar poymin, yimetlm kurulu Oyelerl ile memur,

miistahdem ve i$~ilere, ~e$itli ama~/arla kurulmus vaklflara ve benzer nltelikteki kl$/ ve kurumlara

dagltllmasma karar verme hakkma sah/ptlr.

Ikinel Kar payl:

d) Net donem karmdan, (a), (b) ve (e) bentlerinde bellrtllen meblaglar dii$tOkten sonra kalan knmt,
Genel Kurul, ktsmen veya tamamen ikinei temettii payl olarak dagltmaya veya TOrk Tiearet Kanunu'nun 521

inei maddesi uyannca kendi istegi tie aYlfdlgl yedek ak~e olarak ayumava yetkilidir.



BAKANLI A G NDERILECEK ESAS S ZLE$ME

MADDE(35) :
Bu madde EsasSozle~meden pkanlm/~tlr.

Yasa hiikmO ile aynlmasi gereken yedek akceler aynlmadlk~a, esas siulesmede pay sah/plerl i~in

belirlenen kar pay' ve yonetim kurulu Oyeleri ile memur, miistahdem ve i$~ilere, ~e~/tli amaclarla kurulmus

olan vakiftara ve bu gibi ki$i ve/veya kurumlara kar paYI dagltJlmasma karar verilemez.

Kar paYl, dagltlm tarihi ttttxmvta meveut paylarm tiimime, bunkum lhrtu: ve iktisap tarihlerl dlkkate

almmakstun estt olarak dagltlltr.

Dagltllmasma karar verifen karin dagltlm $ekli ve zomam, vonetirn kurulunun bu konudaki teklifi inerine

genel kurulea kararla$tmlir.

$irket, Sermaye Piyasas: Kurulu mevzuatma uygun olarak ve Genel Kurul koran ife smm! olmak iuere

baglmslz stturl) denetlemeden ge~mi§ 3, 6 ve 9 ayflk dimemler itibari ife naurlanmi; ora mali tablolannda yer

alan karlan Ozerinden nakit temettO ovanst dagltabifir.

KARIN tevn TARIHI :

MADDE(32):

Ytlltk. Karm pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne §ekifde verifeeegi Sermaye Plyasasl Kurulu'nun

dOzenlemelerine uygun olarak Ytmettm Kurulunun teklifi iuerlne Genel Kurul tarafmdan karartastinur.
Bu esas sozlesme hOkOmlerine uygun olarak dagltJlan karlar geri almmaz.

YEDEK A KCELER :

MADDE(33) :
$irket tarafmdan aynlan kanuni yedek ak~e §irket odenmts sermayesinin yOzdeylrmlsine (% 20) sine uiasmccyo

kadar aynhr. (TUrk Tiearet Konunu'nun 521. madde hOkOmleri sak/Jdlf) Kanuni yedek okce, herhangi bir

sebeple azaiacak olursa bu miktara vanneaya kadar yenlden yedek ak~e aynlmasma devam olunur.

MADDE(34) :

$Irketin mOddetinin sona ermesi veya vaktinden evvel feslh tasfiye $irketin bOtOn taahhOdatl ifa olunduktan

sonra yedek ak~esi hlssedarlarm hisseleri nlspetinde taksim olunur.



KANUNI HUKUMLER :

MADDE(36) :

Bu esas soilesme de yer almayan hususlar tctn Tiirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Ptyasast Kanunu hOkOmleri

uygulantr

KURUMSAL YONETIM iLKELERINEUYUM

MADDE(37) :

Sermaye Piyasasl Kurulu tarafmdan uygu/amasl zorunlu tutu/an Kurumsal Ytmetim ilkelerlne uyulur.

Zorunlu IIkelere uyulmakstzm yapikm islemler ve alman yonetim kurulu kararlan ge~ersiz olup esas siulesmeve

aykm saythr.

Kurumsa/ Yonetim llkelerinln uygu/anmasl bakimmdan onemll nitelikte savtlan tstemierde ve sirketln oneml!

nitelikteki lIi~kili taraf istemtertnde ve O~iincO ki~iler lehlne tem inat, rehin ve lpotek verilmesine iIi~kin

i~/emlerinde Sermaye Piyasasl Kurulu'nun Kurumsal vonetime iIi~kln dOzenlemelerine uyulur

Sermaye Piyasasl Mevzuatl kurumsal Yimetlm ltkeiertne iIi~kin uyulmast zorunlu kuru/ca belirlenen diger

i1kelere uyulur

BAGI$ VE YARDIM

MADDE(38) :
$irket; Sermaye Piyasasl Mevzuatma aykmltk teskl! etmemesi, gerekli oze! durum oakkunakmrnn vaptlmos! ve

YII i~inde yaptlan bag/~/arm genel kuru Ida ortak/ann bllgisine sunuimast, yapllacak bag/~/arm Oststntnnm genel

kurul tarafmdan belirlenmesi ve yapt/an bag/~/arm dagltl/abilir kar matrahma ek/enmesi sartiyta, ~e~itli vakIl,

dernek, klOp, okul, Kamu ve Ozel kurum ve kurutuslara, ger~ek ve tOzel ki~i saiuslara bag/~ yatnlablllr.

Derneklere Oyeolabilir, vaktf/ara kattlabllir. Genel kuru/da belirlenen Ostsmm asan tutarda bag/~ votutamoz.


