
DINAMIKISI, MAKINA, YALITIM MALZEMELERI SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI ESAS
SÖZLESMESI

KURULUS
MADDEI:

Izmir Ticaret Sicil Müdürlügü’nün Merkez-61849 sayısında kayıtlı Dinamik Isı ve Makina
Sanayi Ticaret DaBitim ve Pazarlama Limited Sirketi’nin Tiirk Ticaret Kanunu’nun 180 ila
193’üncü maddelerine gore tir degistirmesi suretiyle asagida adlari, soyadlan, yerlesim
yerleri ve uyruklarıyazılı kurucular arasinda bir anonym sirket kurulmustur.
1-Metin AKDAS
Yerlesim Yeri: Sirinkent Mahallesi 4244 Sokak No:4 Urla izmir
Uyrugu: T.C.
T.C. Kimlik No: 39172952480

2-Göksel GÜRPINAR
Yerlesim Yeri: Yamag Mahallesi 6753/6 Sokak No:18/1 6 Karsiyaka/Izmir
Uyrugu:T.C.
T.C. Kimlik No: 16976491070

SIRKETIN UNVANI
MADDE2:

Sirketin ünvanı Dinamik Isı Makina, Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi’dir.

AMACve KONU
MADDE 3:

Sirketin amag ve konusu baslıca sunlardır;

A.ISI VE MARINA:

-Her türlü ısıtma, sofutma ve havalandırma cihazlarının üretimi,ithalatı, satısı ile satıs sonrasıservis hizmetlerini saglamak, bu sektórde gereken her türlü hizmeti vermek, üretim icingerekli her türlü ekipman ve techizatın alımını satımını gergeklestirmek, gerekli ekipmanıithal ve ihrac etmek.

-Yurt icinde ve yurt dısında her türlü isitma, sogutma ve iklimlendirme sistemlerine aitmakine, alet, yedek parca, yardımcı madde yarı mamul, mamul ve konusuyla ilgili tesislerinüretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, daıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Yurt iginde ve yurt dısında bilumum ısıtma ve sogutmaislerinin taahhiitlerinde bulunmak,plan ve projelerini hazirlamak, mtihendislik vetadilat hizmetlerini sunmak.

-Isitma ve sogutma sektériinde makine montaji yapilacagi depolarin ya da yerlerin
hazırlanması.
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-Isıtma, soZutma tesisatı ve bunların izolasyon ve yalıtım isleri gibi bilcümle havalandırmasistemlerini planlamak, projelendirmek, taahhüdünde bulunmak, bunlarin miisavirlidiniyapmak,yurt ici ve yurt disi ihalelerine girmek.

-Her türlü klima, havalandırma, ısıtma ve soZutmatesisleri, soguk hava depoları montajlarınıyapmak, bunlarla ilgili malzeme ölgü kontrol cihazları ve elemanlarının üretimi, toptan veperakendealımı, satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

- Her türlü 1sitma, soëutma klima, havalandirma, sihhi tesisat gibi mekanik tesislerdekullanilan hava soSutucular, su sogutucular, sogutma kuleleri, su deposu, klima santralleri,nem alici ve nem vericiler, sicaklik, nem,basing, ses, titresim, hiz ve benzeri cihazlarin alımıve satımını yapmak.

B. YALITIM

-Izolasyon malzemeleri alımı satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Izolasyon malzemelerinin imalati için gerekli makine, alet, edevat alim satımı, ithalat veihracatını yapmak.

-Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara,ısı, ses, su, yangın, gatı izolasyonu, dıscephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dis cephe kaplama isleri yapmak.Dekorasyon uygulamaları yapmak.

-Hertürlü binalarınısı, ses, yangın ve su yalıtım malzemelerinin üretimi, toptan ve perakendealımı satımı, dafıtımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Isı, ses, su ve yangın yalıtımında kullanılan her türlü malın imalatında kullanılan hammaddeve yardımcı malzemelerin üretimi, alımı, satımı, toptan ve perakende ticari pazarlaması,ithalat ve ihracatını yapmak.

-Sitket konusuile ilgili ısı, Ses, Su, yangin ve tesisin insaati ile ilgili her türlü demir celikmamulü, yarı mamulü, her türlü yassı mamul, profil sanayipirpilli boru ve 151, SES Ve yanginyalıtımı malzemelerinin üretimini, alımı, satımı, bu malzemelerin hurdasının toptan alımı,satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Sirket konusu ile ilgili izolasyon malzemelerinin klima, dogalgaz, otomotiv, beyaz esya,insaat, taahhüt, medikal, mobilya, plastik ambalaj, iletisim ve enerji sektöründe kullanılan hernevi izolasyon ürünleri, sızdırmazlık contaları, yapıskanlı, yapıskansız bantlar veekipmanların baglantı elemanları, flansları, üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatve ihracatını yapmak.

-Sirket 1s1tma, soëutma ve havalandırma sistemlerinde kullanilan makinelerile 1S1, Ses, su veyangınlarda kullanılacak akustik, vibrasyon ve iklimlendirme ile ilgili her tir yalitimürünlerinin üretimi, toptan ve perakendealımı, satımı,ithalat ve ihracatının yapılması.

C. AMBALAJ
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-Her tiirlii kagit, tekstil, karton, teneke, sac, cam, tahta, plastik, petrol miistakindan elde
edilmis ambalaj maddeleri, Jüt, oluklu mukavva vesair her türlü tabii, sınai, kimyevi ham
maddelerden ambalaj maddesi imali, basımı ve sekillendirmesi

-Gida, ilac, kimya sanayi, mobilya, elektrik, elektronik, otomotiv, deterjan sanayi ve tiimbenzeri sanayi, ticaret, ihracat igin torbalarmin ve kutularmuin, kaplarının yapımı ve ambalaj
baskılarının yapımı

-Üzüm, incir, kayısı, narenciye ve benzeri tarım ve gida maddelerinin ihrac ve muhafazasiiçin gerekli kaBit torba, kutu ambalaj, selefon poset, bask: ve etiketlerinin yapımı ve basımınıyapmak

-Ambalaj igin gerekli flekso, tifdruk, ofset baskı teknigi ile her nevi basımı yapmak

-E£itim ve ößretim malzemeleriile diger hizmetler igin gerekli tim ambalaj maddeleriniyapmak

-Amacinin ve faaliyetlerinin tahakkuku icin gereken her türlü makine techizat, alet, malzeme,araç ve gereç ile onlarin galısmasını temin için de gerekli her çesit kagit, karton, teneke, sag,plastik maddeleri, mürekkep ve benzeri yardimc1 malzemeyiithal etmek, satin almak, satmak,islemek,islettirmek, kullanmak, kullandırmak, kiraya vermek ve kiraya almak

-Amacının ve faaliyetlerinin tahakkuku icin kagittan, mukavvadan, plastikten, selofandan,metalden ve sair her türlü toprak mahsullerinin sınai mamullerinin, sıyıların ve gıdamaddelerinin ambalajlamasında kullanılacak her boy ve sekilde torba, kap, kutu ve sise vebenzerlerinin imal ve ticaretini, ihracatını yapmak ve bu maksatla gerekli her türlü fabrika vetesisleri meydana getirmek ve onları isletmek

-Konusuile ilgili fabrika, bina, yol, képrii, baraj ve hava limanları, tünel boru hattı gibi yurticive yurtdısında ısı, ses, su, yalitim, uygulama, insaat, taahhüt proje ve danısmanlık hizmetleriyapmak.

Sirket amag ve konularıyla ilgili olarak asagidaki islemleri yapar:

1-Sirket amacim gerçeklestirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, isletebilir,kiralar, kiraya verebilir, bunlar tizerinde amacina uygun bina, fabrika, depo vs. insa edebilir,isletebilir, devredebilir, ayni ve sahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir veipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkulmükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuyaterk,ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakıve kat múlkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi,ifraz, tevhid, taksim, parselasyonile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gergeklestirebilir.

2-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir,finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt iginde ve yurt dısında, teminatlı yahutteminatsız, her türlü borg alabilir. Sirketin sahip oldugu her türlü menkul ve gayri menkulleriile her türlü sabittesis ve demirbasları üzerinde gerek namına gerekse ügüncü sahıs ve tüzelkisiler namına teminat, kefalet, isletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Sirketalacak ve borglarınakarsılık; sözlesme, ipotek veya rehin alabilir, borglarının teminatı olarakveya ügüncü gahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep
edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. :
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3-Sirket konusuislerin olusabilmesi icin kanuni mevzuatin gerekli kildig1 tiim tesebbtis ve
merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, tuhsatname, patent, ihtira beratlar, lisans, know-
how, marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sinai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları
iktisap edebilir veya tamamen ücüncü sahislara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf
islemlerde bulunabilir. Ayrıca yukarıdakihakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4-Sirket gaye ve konusunun gerceklestirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları
satın alabilir, insa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. Iktisap gayrimenkulleri devir ve ferag,
bunları kismen veya tamamenticiincti sahıslara kullandirabilir veya kiralayabilir.

5-Sirket gayelerinin olugmasim teminen kisa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval
ve kefalet kredileri temin edebilir. Sirketin kuracag1 tesisleri icin gerekli ic ve dis kredileri
dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kurulus ve isletmelerden temin
edebilir.

6-Sirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satısı igin gerekli her türlü makine,
tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilirveya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

7-Sirket gayelerini gerçeklestirmek için tüm sinai mali ve hukuki islem ve tasarruflardabulunabilir, resmi ve ôzel bilumum ihalelere istirak edebilir, acentelik, mümessillik,komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

8-Sirket konusuyla ilgili olan yurt igi ve yurt disinda sirket kurabilir, ortaklik yapabilir,mevcut ve ileride kurulacak isletme ve sirketlere istirak edebilir. Sirket konularıyla istigaleden firmaları ve ticari isletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıylakurulmus ve kurulacak sirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir,
devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

9-Sirket gayesine faydalı olmak sartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla sirket konusuna baÿliolmaksizin 6zel hukuk, kamu hukukutiizel kisiler tarafından ihrag olunan ve olunacak hissesenetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir,
teminat gösterebilir, kabul edebilir.
10-Konusuile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satin alabilir,ithal, ihrag ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen isletebilir.

11-Yukarida sózii edilen konularla ilgili yerli ve yabancisirketler, isletme ve müesseseler ileisbirligi yapabilir veya bunlarla ortaklik yapabilir.

12- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı sirket isletme ve
müesseselerden distribütörlük, bayilik ve mümessillik alabilir, verebilir.

13-Sirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt icinde ve yurt dısında resmi ve özel
kurumlarin actigi ihalelere katilabilir,

14-Sirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat
ve ithalat islemleri yapabilir.

15- Konusuile ilgili fasonisgilik yapabilir, yaptırabilir.
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16-Konusuile ilgili olmak üzere soëuk hava depolari kurabilir, isletebilir, kiralayabilir, kiraya
verebilir.

17- Sirket maksat ve mevzuuile ilgili olarak yurt igi ve yurt dısında her türlü fuar, sergi ve
panayırlaraistirak edebilir.

18- Sirket, konusuile ilgili üretilen mamullerin satısını yapabilmek i¢gim yurt igi ve yurt disina
satis magazalar: agabilir.

19-Sirketin amaciile ilgili olarak ithalat, ihracat, fason, dahili ticaret, taahhüt, uluslararası
mümessillik, müsavirlik, bayilik, distribütörlük, pazarlamacılık, toptancılık, perakendecilikyapabilir ve bakım, onarım, servis hizmetlerini yapabilir.

20-Elektrik piyasasınailiskin ilgili mevzuata uygunolarak, esasitibariyle kendi elektrik ve ısıenerjisi ihtiyacını karsılamak üzere üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek,üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat gergevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisive/veya kapasiteyi lisans sahibi diger tiizel kisilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticariolmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm techizat ve yakıtın temin edilebilmesineiliskin faaliyette bulunmak.

Yukarıda gösterilen islerden baska islerde Sirket icin faydalı ve lüzumlu görülecek baskaislere girismek istendigi takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi izerine durum Genel Kurultasvibine sunulacak ve bu yolda karar alindiktan sonra diledigi isleri yapabilecektir.
Sirketin amac ve konusunda degisiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlig1 ileSermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI
MADDE4:

Sirket’in Merkezi Izmir ilidir. Adresi Ibni Melek Mahallesi 3. Yol No:20 Tire OrganizeSanayi Bélgesi Tire-IZMIR’dir.

Adres deSisikliginde yeni adres,ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ndeilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanligi’na dabildirilir. Tescil ve ilan edilmis adrese yapılan tebligat Sirkete yapılmıssayılır.
Tescil ve ilan edilmis adresinden ayrilmig olmasina ragmen, yeni adresini súresi içerisindetescil ettirmemis Sirket icin bu durum fesih sebebi sayılır.

Sirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanligi’na bilgi vermek ve gerekliizinleri almak gartiyla Yónetim Kurulu karan ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili digermevzuat hükümlerine göre yurt icinde ve yurt dısında subeler, irtibat büroları, ek is yerleri,acente ve mümessillikler acabilir.

SÜRE
MADDE5:

Sirketstiresiz olarak kurulmustur.
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SERMAYE VE PAYLARIN NEV’I VE DEVRI
MADDE6:

Sirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmis ve SermayePiyasası Kurulu’nun 22.05.2015 tarih ve 13/622 sayılı izniile kayıtlı
sermaye sistemine gecmistir.

Sirketin kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000-TL (SeksenmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye
her biri 1 TL (BirTürkLirasi) itibari degerde 80.000.000 (Seksenmilyon) paya bölünmüstür.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları 5
(Bes) yil igin gecerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulasılamamıs olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı icin Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5 (Bes) yili gegmemek tizere yenibirstire
igin yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu
kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Sirketin çikarilmis sermayesi 16.000.000 TL (OnaltımilyonTürkLirası) olup söz konusugıkarılmıs sermayesi muvazaadan ari sekilde tamamen ödenmistir.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari degerde 16.000.000 (Onaltımilyon) payabölünmüstür. Bu sermayenin 2.400.000 TL (IkimilyondörtyüzbinTürkLirası) için her biri 1Türk Lirasi itibari deÿerde 2.400.000 (kimilyondürtyüzbin) adet (A) Grubu namayazil ve13.600.000 TL (OnügmilyonaltıyüzbinTürkLirası) icin her biri 1 Türk Lirasıitibari deÿerde13.600.000 (Onüçmilyonaltiyüzbin) adet (B) Grubu hamiline yazılı paya bölünmüstür veortaklara payları nispetinde dagitilmistir.

(A) grubu paylarin Yénetim Kurulu liyelerinin seciminde aday gósterme imtiyazı, GenelKurul toplantilarmda oy hakki imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. (B)Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıstır.

Cıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri Sdenmedikce veya satılamayan paylar iptaledilmedikge yeni pay cıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esasları gergevesinde kaydenizlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karsiliginda (A) grubu nama yazilipaylar, (B) grubu paylar karsılıgında (B) grubu hamiline yazılı paylar gıkartılır. Rüchanhakkıkısıtlanarak sermaye artırımı yapıldıSı durumda (A) grubu pay çikarilmaz, sadece (B)grubu hamiline yazılı paylar ihracedilir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda cıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı
yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Sirket’in borsada islem görmeyen (A) grubu nama yazılı paylarının devri icin Yönetim
Kurulu’nun onayı gerekir. Sirket’in Borsada islem gören (B) grubu payların devri tümüyle
serbesttir ve bu konuda herhangibir kısıtlama yoktur.

(A) Grubu payların devredilmek istenmesi durumunda, söz konusu paylar öncelikle (A)
Grubu pay sahiplerine ónerilir. J\
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Yönetim Kurulu, ‘Sirketin istigal konusunun gerceklesmesi yönünden, Sirkete veya
istiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kisilere yapılan (A) grubu pay
devirlerini önemli sebep olması nedeniyle’ reddedebilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördügü
zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı icinde kalmak kaydiyla yeni pay ihrac ederek sermayeyi
artırmaya, itibari deSerinin üzerinde hisseler ihrag etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarını kısmen veya tamamen kisitlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yenipay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında esitsizlige yol acacak sekilde
kullanılamaz.

Sirket’in sermayesi, gerektiöinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatıhükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltilabilir.

YÖNETIM KURULUVE SURESI:
MADDE7:

Sirket’in isleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinegöre segilecek en az 5 (Bes) üyeden olusacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür,Yönetim Kurulu’ndaicracı ve icracı olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin cogunlugu icradagörevli olmayan üyelerden olusur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu paysahiplerinin çoëunlugunun gósterecegi adaylar arasindan Genel Kurul tarafından secilir.Yónetim Kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu paysahiplerinin gogunlugunun gósterecegi adaylar arasindan secilecek liye sayisi, Y6netimKurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının asagi dogru en yakin tam sayiyayuvarlanması suretiyle tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurultarafındanen gok tig yil igin görev yapmak üzere secilebilirler. Stiresi biten üye yeniden seçilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının Yönetim Kurulu’nunniteliklerine, segimine ve sorumluluklarma iliskin htiktimleri saklidir.

TTK’nun 378’inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, sirketin varligini, gelismesini vedevamınıtehlikeye düsüren sebeplerin erken teshisi, bunun için gerekli Snlemlerile carelerinuygulanmasi, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanmasi amaciyla bir komite kurmak,sistemi çalistirmak ve gelistirmekle yükümlüdür.

SIRKETÍN TEMSIL VE ILZAMI,
MADDE8:

Y6netim Kurulu, Genel Kurul’un görev ve yetkileri dısında kalan ve Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu, isbu esas sözlesme veilgili diger mevzuatla ve Genel Kurulcakendisine verilen islerin yürütülmesinde ve Sirketin idaresinde görevli ve yetkilidir. YönetimKurulu, düzenleyece$ibir ic yönergeye göre yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veyabirkaç Yünetim Kurulu üyesine veya üçüncü kisiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu’nun alacagı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesinde yeralan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, TTK 370. madde hükümleriuyarınca, Sirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da birveya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak ücüncü kisilere deyredilebilir. Temsil
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yetkisinin tek bir kisiye bırakılması halinde, bu kisinin Yönetim Kurulu üyesi olması garttır.
Temsile yetkili kisileri ve bunların temsil sekillerini gösterir kararın noterce onaylanmıs
sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikge, temsil yetkisinin devri gegerli olmaz.
Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi ügüncü kisilere karsı hüküm ifade etmez:
ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir gubenin islerine özgülendigine veya
birlikte kullanılmasına iliskin tescil ve ilan edilen sınırlamalar gecerlidir. Türk Ticaret
Kanunu’nun 371’inci , 374’üncü ve 375’inci maddesi hükümleri saklıdır.

YONETIM KURULU ÜCRETLERI
MADDE9:

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti igin Genel Kurul toplantisinda ayri bir madde
olarak ortaklarin bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüs bildirme imkanıtanınır
ve Genel Kurulca görüsülür. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret Genel Kurul’un bu
yónde verecegi karara baglidir. Yónetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler hususundaSermaye Piyasası Kurulu’nca uyulması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

YONETIM KURULU TOPLANTILARI
MADDE10:

Yönetim Kurulu Sirket isleri lüzum gösterdikge toplanır. Ancak en az ayda bir defatoplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulununtoplantı gündemi Yönetim Kurulu Baskanıtarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararıile gündemde deßisiklik yapılabilir.
Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir.
Sirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TürkTicaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Sirket,Ticaret Sirketlerinde Anonim Sirket Genel Kurulları Dısında Elektronik Ortamda YapılacakKurullar Hakkinda Teblig hükümleri uyarinca hak sahiplerinin bu toplantilara elektronikortamda katilmalarina ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sisteminikurabilece$i gibi bu amagicin olusturulmus sistemlerden de hizmetsatin alabilir. Yapılacaktoplantılarda sirket sözlesmesinin bu hükmü uyarınca kurulmus olan sistem üzerinden veyadestek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarınıTeblig hiikiimlerinde belirtilen sergevede kullanabilmesisaglanır.
Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgilimevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkatealır.

SIRKETLE ISLEM YAPMA, REKABET ETME VE BORCLANMA YASAGI
MADDE 11:

Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibiolmayan Türk Ticaret Kanunu’nun 393. Maddesinde belirtilen yakınları Sirkete nakit
borçlanamaz, bu kisiler icin Sirket kefalet, garanti, teminat veremez, sorumluluk yüklenemez,
bunların borglarını devralamaz. Yönetim Kurulu üyeleri; Genel Kurul’dan izin almadan
sirketle kendi veya baskasi adina ve hesabina islem yapamazlar, Sirketin isletme konusuna
giren ticari is türünden bir islemi kendi veya baskası hesabına göremezler ve aynı türden
islerle ugrasan bir baska sirkette sorumlulugu sınırsız ortak sıfatıyla giremez
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KARIN TESPÍTÍ VE DAGITIMI
MADDE12:

Sirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Sirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi sirketge ódenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile sirket tüzel
kigili3i tarafından ódenmesi zorunlu vergiler düsüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
bilangoda görülen dönem karı, varsa gesmis yıl zararlarının düsülmesinden sonra, sırasıyla
asadıda gösterilen sekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akce:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Kar Payı

b) Kalandan, varsa yil iginde yapilan bagis tutarinin ilavesi ile bulunacak meblaë üzerinden,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ödenir.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem ve isgilere, kar payı ödenmesine karar verme hakkinasahiptir.
Ikinci Kar Payı:
d) Net dönem karından,(a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblaglar diistiikten sonra kalan
kismi, Genel Kurul, kismen veya tamamenikinci kar pay: olarak dagitmaya veya olaganiistii
yedek ak¢eolarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akce:
e) Pay sahipleriyle kara istirak eden diger kimselere daßıtılması kararlastırılmıs olan
kısımdan, sermayenin % 5’i oranında kar payı düsüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu,
TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci fikrası uyarınca genel kanuni yedek akceye eklenir.
TIK’ya göre ayrılması gereken yedek akceler ile esas sdzlesmede veya kar daëtim
politikasinda pay sahipleri icin belirlenen kar payı ayrilmadikga; baska yedek akce
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık salısanlarına
ve pay sahibi dısındaki kisilere kardan pay daßıtılmasına karar verilemeyecegi gibi, pay
sahipleri igin belirlenen kar payı nakden ödenmedikgebu kisilere kardan pay daSıtılamaz.
Kar payı, da$ıtım tarihi itibarryla meveut payların tümüne, bunların ihrag ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın esit olarak dagitilir. Dagitilmasina karar verilen karin dagitim sekli ve
zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudakiteklifi üzerine Genel Kurulca kararlastırılır.
Bu esas sözlesme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dagitim kararı geri
alınamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler gergevesinde ortaklara kar
payı avansı daßıtabilir. Bu amacla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi zorunludur.

GENEL KURUL

MADDE13:

Genel Kurul toplantılarında asagidaki esaslar uygulanir.
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a) Cagn Sekli; Genel Kurullar, olagan veya olaganiistii toplanir. Bu toplantilara davette Tiirk
Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel
Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuyaacık olarak yapılır.

b) Toplantı Zamanı; Olagan Genel Kurul, Sirketin hesap devresini takiben üc ay icinde ve
senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem geregince görüsülmesi gereken
hususlar incelenerek karara baglanır.

c) Olagantistii Genel Kurul; Sirket islerinin gerektirdigi hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözlesmede yazılı hükümlere
göre toplanır ve gereken kararlarıalır.

¢) Oy Hakka; Olagan ve olagantistii Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu paysahiplerinin veya vekillerinin her bir pay icin 15 (Onbes) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerininveya vekillerinin her bir payicin 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye PiyasasıKurulu düzenlemelerine uyulur.

d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerineuyulması zorunludur.

e) Toplantı Yeri; Genel Kurul toplantılarının sirketin merkez adresinde yapılması esastır.Ancak Genel Kurul toplantıları sirket merkezinin bulundugu miilki idare biriminin (il veyailce) baska bir yerinde, toplantiya ait davette belirtilecek baska bir adreste de yapılabilir.

f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Sirket’in Genel Kurul toplantılarınakatılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’neimaddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Sirket, “Anonim Sirketlerde ElektronikOrtamda Yapılacak Genel Kurullara [liskin Y6netmelik”hükümleri uyarinca hak sahiplerininGenel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüs acıklamalarına, öneridebulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sisteminikurabilecegi gibi bu amagicin olusturulmus sistemlerden de hizmetsatin alabilir. Yapılacaktüm Genel Kurul toplantılarında esas sözlesmenin bu hükmü uyarınca, kurulmus olan sistemüzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilenhaklarını kullanabilmesi saglanır.

g) Toplantı ve karar yeter sayıları; Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve kararyeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleriuygulanır.

ILANLAR
MADDE14:

Kanunen sirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu’nunilgili hükümleri ve bu kanun gergevesinde cıkarılan yönetmelik, tebligler, Sermaye PiyasasıKurulu dúzenlemeleri ile tabi olunacak diger mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilensürelere uyulmak kaydıylailan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Sirketinternet sitesindeilan edilir. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatile öngörülen usullerin yanı
sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulasmayı saglayacak, elektronik haberlesme
dahil, her türlü iletisim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve sirketin internet  
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sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen diger yerlerde GenelKurultoplantı tarihinden asgari tic hafta önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diger ilanyükümlülükleri saklıdır.

TAHVIL VE DIGER BORCLANMA ARACI NITELIGINDEKi SERMAYEPIYASASI ARACLARININ IHRACI
MADDE15:

Sirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarakyurt iginde ve yurt dısında satılmak üzere tahvil ve diÿer borçlanma araci niteligindekisermaye piyasası araglarını ihrag edebilir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde borçlanmaaracı niteliZindeki sermaye piyasasi araglarını ihrag ve borclanma araglarınailiskin faiz, tür,vade,ihrag sekilleri ve benzeri tiim hususları belirleme yetkisine sahiptir.

DENETIM
MADDE16:

Sirketin ve mevzuatta Öngörülen diger hususların denetimi hakkında, Türk TicaretKanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSILCISININ BULUNMASI
MADDE17:

Sirketin olagan ve olagan tistti Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret BakanligiTemsilcisi’nin bulunmasi ve toplantı tutanaklarınıilgililer ile birlikte imzalamasısarttır.Temsilci’nin gryabinda yapilacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve BakanlıkTemsileisi’nin imzasını tasımayantoplantı tutanakları gecerli degildir.

KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK
MADDE18:

Sirket’e ait bilgilerin kamuya aciklanmasinda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerineuyulur.
Kamuya agiklanacak bilgiler zamanında dogru, eksiksiz, anlasilabilir, yorumlanabilir,erisilebilir ve esit bir bicimde kamunun kullanimina sunulur.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi Ongortilen finansal tablo ve raporlar SermayePiyasasi Kurul’uncabelirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulacaktır.

HESAP DONEMI
MADDE19:

Sirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden baslar ve Aralık ayının sonuncu günü sonaerer.

YASAL HÜKÜMLER
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MADDE20:

Bu esas sözlesmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye PiyasasıKanunu ve konuylailgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

FESÍH VE TASFÍYE
MADDE21:

Sirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529'uncu maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkemekararıyla infisah eder. Ayrıca Sirket hissedarların kararıyla da fesih olunabilir Genel Kurulda Sirketin tasfiyesi kararı alınması durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin ayrıcayapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkga gecerli olmaz. Tasfiye islemleri üç kisilikbir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Tasfiye memurları A Grubu pay sahipleriningosterecegi adaylar arasindan Genel Kurulca segilir. Tasfiye memurları kanun hükümleriuyarınca tasfiye islemlerini yürütürler. Genel Kurulca karsıt bir karar alinmadikga bumemurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Sirket namına imza etmeye yetkilidir.

TASFIYE SONUCU
MADDE22:

Sirketin iflastan baska bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, Sirket borgları ödendiktensonra geriye kalan tutar Sirketin tüm hissedarlarına ödemis oldukları sermaye miktarınispetinde dagıtılır. Türk Ticaret Kanunu’nun 543. maddesi hükmü saklıdır.

 


