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EKSUN GIDA TARIM SANAYi VE TiCARET ANONiM ~iRKETi 

ESAS SOZLE~MESi 

KURULUS 
MADDEl 

istanbul Ticaret Sicil Memurlugu 'nun 388190 / 335772 sicil numarasmda kay1tl1 EKSUN GIDA SANAYi VE 
TiCARET LiMiTED ~iRKETi 'nin Turk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine gore nev'i degi~tirmesi suretiyle: 
a~ag1da ad Ian, soyadlan, ikametgahlan ve uyruklan yaz11i kurucular arasmda Turk Ticaret Kanunu'nun Anonim 
~irketlerin ani ~ekilde kurulmalan hakkmdaki hukumlerine gore bir Anonim ~irket te~kil edilmi~tir. 

S1ra 
No Kurucunun Ad1-Soyad1 
1- ismail Fahreddin TiVNiKLi 

2- Abdullah TiVNiKLi 

3- Barbaros CEYLAN 

4- Osman BAYDOGAN 

5- Nurullah DURMAZ 

SiRKETiN UNVANI 
MADDE 2 

ikametgah Adresi 
Yeni Dunya Sk. ismail Bey Apt. No:38/5 
Oskudar-iSTANBUL 
Muhtar Tahsin ~ahin Sk. No:16/6 
Oskudar-iSTANBUL 

Celal Nuri sok. Mert apt. No:23/24 
Bah~elievler- iSTANBUL 
Barbaros mah. Bahar Sitesi A-5 Blok D-17 
Ko~uyolu-Kad1koy-iSTANBUL 
Kay1~dag1 Cad. Berlin Apt. No:10 D-8 
i~erenkoy-Kad1koy-iSTANBUL 

~irketin unvani EKSUN GIDA TARIM SANAYi VE TiCARET ANONiM ~iRKETi'dir. 

AMA<; VE KONU 
MADDE3 

Uyrugu 
T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

T.C. 

I. Sirketin kurulu~ amac1 ve i~letme konusu, 6102 say1h Turk Ticaret Kanunu ("Turk Ticaret Kanunu") ve 
6362 say1h Sermaye Piyasas1 Kanunu ("Sermaye Piyasas1 Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kayd1yla, 
ba~hca ~unlard1r: 

A- Tarim Sanayi ve Ticareti 

1- Her turlu tanm urunleri almak, satma ,; ithalat, ihracat ve transit ticaretini yapmak, ana girdileri tanm 
urunleri olan mamulleri kendi fa . · alannda uretmek veya fason olarak urettirmek, bu urunleri almak, 
satmak, ithalat ve ihracatm1 ya ak, yurt i~i ve yurt d1~1 nakliyelerini yapmak, yaptirmak, 
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EKSUN GIDA TARIM SANAYi VE TiCARET ANONiM ~iRKETi 

ESAS SOZLE~MESi 

2- Su urunleri dahil her turlu tanmsal urunler ile her turlu nebatlann to hum, fide, c;:elik ve sporlann uretimini, 
allmin1, sat1m1n1, ithalat ve ihracatin1 yapmak, yurt ic;:i ve yurt d1~1 nakliyelerini yapmak, yapt1rmak. 

3- Her turlu zirai ilac;:lar ve gubreler dahil tanmsal uretimde kullanilan yan mamul ve mamul maddelerin ham 
maddeleri, zirai ilac;:larla ilgili her turlu kimyasal maddeler ile her turlu zirai ma kine, alet-edevat, ekipman 
ve bunlann yedek parc;:alannin ahmin1, sat1min1 yapmak, ithalat, ihracat ve transit ticaretini yapmak, 

4- Ana girdileri tanm urunleri olan kurulu~lann mamullerinin bayilik, lisans, patent, faydah model, endustriyel 
tasanm, know-how, model, resim, i~ yap1s1 ya da teknik bilgi, pe~temaliye, ~erefiye, ihtira berat1 ve diger 
sinai mulkiyet haklanni iktisap etmek, bu haklar altinda yeti~tiricilik ve/veya mamuller uretmek, aracll1k 
yapmamak kayd1 ile bu hak ve menfaatleri satmak, kiraya vermek veya uc;:uncu ~ah1slara devretmek, 

5- Yat1nm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak kayd1yla ve sermaye piyasas1 mevzuatinin ortulu 
kazanc;: aktanmina ili~kin hukumleri sakh kalmak ko~uluyla, ana girdileri tanm urunleri olan sanayileri yurt 
ic;:inde ve yurt d1~1nda kurmak, kurulmu~ sanayilere ortak olmak, pay almak, ~irket devralmak, arac1hk 
yapmamak kayd1 ile devretmek veya ortakllktan aynlmak, 

6- Tanm urunlerinin ahminda, sat1m1nda, ithalat, ihracat ve transit ticaretinde, depolanmasinda, uc;:uncu 
~ah1slar adina komisyonculuk yapmak, 

7- Ana girdileri tanm urunleri olan sanayilerin ihtiyac;: duydugu her turlu malzeme, ma kine, ekipman tedariki, 
ambalajlama, nakliye, depolama ve benzeri ihtiyac;:lannin ahmin1, sat1m1n1, ithalat, ihracat ve transit 
ticaretini yapmak, 

B- Grda Sanayi ve Ticareti 

1- Sanayi yoluyla dondurulmu~, kurutulmu~, s1v1 hale getirilmi~ veya ogutulmu~ c;:e~itli meyve ve sebzeleri, 
bitkisel yaglan almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac;: etmek ve transfer ticaretini yapmak, 

2- Et, bahk ve kabuklu hayvanlan, her turlu su urunlerini almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac;: etmek 
ve transit ticaretini yapmak, 

3- Her turlu un ve unlu mamullerini, katk1h veya kan~1m unlar, her turlu musli ve c;:e~itleri, tam kan~1m veya 
premiksler, ni~asta, pi~irme yard1mcllan, toz katkllar ve bunun gibi pastac1hk mamullerini almak, satmak, 
imal etmek, ithal etmek, ihrac;: etmek ve transit ticaretini yapmak, 

4- Me~rubat, sirkeler ve ~eker mamullerini almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac;: etmek ve transit 
ticaretini yapmak, 

5- <;e~itli g1da maddeleri, kakao ve kullanima ham paketli hallerini ahp satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac;: 
etmek ve transit ticaretini yapmak, 
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ESAS SOZLESMESi 

6- Konserve sanayinde kullanilan maya ve kimyevi maddeleri ile her tiirlii ham c;orba kan~1m1, kahvalt1hk 
gevrek iiriinlerini imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac; etmek ve transit ticaretini 
yapmak, 

7- Her tiirlii g1da maddeleri ve mamulleri ile g1da sanayi iiriinlerini, canh hayvan ve hayvansal g1dalann 
kullanima ham paketli hallerini imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac; etmek ve transit 
ticaretini yapmak, 

8- Bitkisel iiriinleri, kat1 ve s1v1 hayvansal ve bitkisel yaglan iiretmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, 
ihrac; etmek ve transit ticaretini yapmak, 

9- Ekmek iiretimi ic;:in katk1 maddeleri, g1da katk1 maddeleri, tah1I ve tah1I mamulleri, salc;:a konserve, makarna 
ve iiriinleri, biskiivi ve iiriinlerini imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac;: etmek ve 
transit ticaretini yapmak, 

10- Her tiirlii ham c;:orba kan~1mlan, baharatlar, baharat ve c;:e~ni kan~1mlan, bulyonlar, ketc;:ap, mayonez ve 
soslan imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac;: etmek ve transit ticaretini yapmak, 

11- Puding, toz tath ve kan~1mlan ve ic;:ecek tozlanni imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac;: 
etmek ve transit ticaretini yapmak, 

12- <;ikolata ve c;:ikolata iiriinleri, ~eker, ~ekerleme ve ~eker mamulleri, her tiirlu helva ve sak1zlann1 imal 
etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac;: etmek ve transit ticaretini yapmak, 

13- Kahvalt1hk gevrekler, bebek mama Ian, devam mama Ian, bebek ve kiic;:iik c;:ocuklar ic;:in ek besinlerini almak, 
satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac;: etmek ve transit ticaretini yapmak, 

14- Pi~mi~, yan pi~mi~ ve dondurulmu~ hamur i~i ve unlu mamulleri imal etmek, almak, satmak, imal etmek, 
ithal etmek, ihrac;: etmek ve transit ticaretini yapmak, 

15- Dondurma, toz dondurma kan~1mlann1 imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac;: etmek 
ve transit ticaretini yapmak, 

16- Sofra ve g1da sanayi tuzu, kabuklu ve kabuksuz kuru yemi~, tahil ve patates bazh c;:erezlerini imal etmek, 
almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac;: etmek ve transit ticaretini yapmak, 

17- Bakliyat, c;:ay, ic;:me suyu, enerji ic;:eceklerini imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac;: 
etmek ve transit ticaretini yapmak, 

18- Meyve suyu ve nektarlan, bal, rec;:el, jole ve marmelatlanni imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal 
etmek, ihrac;: etmek ve transit ticare · yapmak, 
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ESAS SOZLE~MESi 

19- Si.it, si.it tozu, yogurt ve fermente si.it i.iri.inleri, yumurta ve yumurta uri.inlerini imal etmek, almak, satmak, 
imal etmek, ithal etmek, ihra<; etmek ve transit ticaretini yapmak, 

20- Maya ve <;e~itlerini imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihra<; etmek ve transit ticaretini 
yapmak, 

21- Tum bu faaliyetler i<;in gerekli ara<; ve gerei;leri satin almak, faaliyetler ile ilgili yerler kiralamak ve kiraya 
vermek, bunlarla ilgili dag1t1m hizmetleri vermek, paketlemelerini yapmak, bunlar i<;in gerekli sogutma 
di.izeni olan ve diger her ti.irden ara<;lar satin almak veya kiralamak.! 

C- Yurt i!;i ve Yurt D1~1 Nakliyat 

1- Yurt i<;inde ve yurt d1~inda her ti.irli.i kara, hava ve deniz nakil vas,talan ile her nevi yuk ve ewanin yurt i<;i 
ve uluslararas, ta~1mac1hgin1 yapmak, 

2- Yurt i<;i ve yurt d1~inda her ti.irli.i hava, deniz ve kara vas,talan ile her ti.irli.i e~yanin, tahmil ve tahliyesini 
yapmak, yapt,rmak, 

3- Ta~1mac1hk ile ilgili her ti.irli.i nakil vas,talan almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, 

4- Ta~1macil1k ile ilgili depolar, antrepolar ve tesisler kurmak, bunlan i~letmek, devretmek, kiralamak ve 
kiraya vermek, 

5- Yat1nm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak kayd1yla ve sermaye piyasas, mevzuatinin orti.ili.i 
kazan<; aktanmina ili~kin hi.iki.imleri sakh kalmak ko~uluyla yurt i<;inde ve yurt d1~inda ~ubeler ai;mak, 
arai;lann bak,m ve onanm, i<;in tamirhaneler ai;mak, buralan i~letmek, devretmek, kiralamak, kiraya 
vermek, buralarda her ti.irli.i gerekli yedek par<;a ve ekipmanlan bulundurmak. 

II. Sirket ama!; ve konusunu ger!;ekle~tirmek amac1yla a~ag1daki i~leri de yapabilir: 

1- Yat,nm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak kayd1yla ve sermaye piyasas, mevzuatinin orti.ili.i 
kazan<; aktanmina ili~kin hi.iki.imleri sakh kalmak ko~uluyla konusu ile ilgili yurt i<;inde ve d1~inda i~tigal 
mevzuu ile ilgili olarak her ti.irli.i kurulu~lar, ~irketler ve te~ekki.illerle ortak i~tiraklerde bulunabilir, arac1hk 
yapmamak kayd1yla pay senetlerini ve tahvillerini k,smen veya tamamen rehin ahr veya satin ahr, takas, 
devir ve teslim eder, teminat olarak gosterebilir, rehin edebilir, ortakllklar kurabilir, kurulmu~ olanlara 
kat1labilir, menkul degerler ve i~tirak paylan satin alabilir, kanuni hi.iki.imler i<;erisinde aracil,k yapmamak 
kayd1 ile yabanc, sermayelerle i~birligi yapabilir. 
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2- Yatinm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak kayd1yla ve sermaye piyasas, mevzuatmm ortulu 
kazani;: aktanmma ili~kin hukumleri sakh kalmak ko~uluyla, konusu ile ilgili acentelik, temsilcilik ve 
distributorluk alabilir. 

3- Konusu ile ilgili organizasyon, tanit1m ve dani~manhk i~leri yapabilir. 

4- Sermaye piyasas1 mevzuatmda belirlenen esaslar i;:eri;:evesinde, konusu ile ilgili ii;: ve d1~ piyasalardan her 
turlu k1sa, orta ve uzun vadeli krediler tern in edebilir, teminat olarak ipotek veya rehin verebilir, teminat 
alabilir. 

5- Kon usu ile ilgili imalata yonelik olarak her turlu fabrika, degirmen ve tesisler kurar, i~letir, ta~eron istihdam 
edebilir, ambalaj ve paketleme tesisleri kurarak i~letir, ilgili ham ve yard1mc1 maddelerin ithalat ve 
ihracatm1 yapabilir. 

6- Kendi elektrik enerjisi ihtiyacm1 kar~ilamak uzere elektrik enerjisi uretim tesis kurabilir, elektrik ve termal 
enerjisini uretebilir, enerji al,~, sat,~ anla~malan yapabilir, enerji uretmek ii;:in dogalgaz, fuel oil, motorin 
ve diger yak1tlan satin alabilir, anla~malar yapabilir, yururlukteki kanunlara gore uretim ve otoproduktor 
lisanslarm1 alabilir, ihtiyai;: fazlas1 elektrigi satabilir. 

7- Sermaye piyasas1 mevzuatmda belirlenen esaslar i;:eri;:evesinde, konusu ile ilgili her turlu menkul ve 
gayrimenkulleri in~a edebilecegi gibi, bunlar uzerinde k1smen veya tamamen tasarruf eder, k1smen veya 
ta ma men satin ahr, satar, menkul ve gayrimenkulleri kar~1hk gostermek suretiyle bori;:lanmada bulunur ve 
her derece ipotek ve rehin tesis edebilir, fek edebilir, alacaklann temini ii;:in ipotek, rehin ve her turlu ayni 
haklar ve i~letme rehni tesis edebilir ve sahip bulundugu ve alacag1 mallan kiraya verebilir, gerek kendi 
bori;:lan, gerekse ui;:uncu ki~ilerin bori;:lan ii;:in ipotek, rehin hakk1 tesis edebilir, aval, garanti, teminat 
verebilir, kefil olabilir veya kefalet verebilir veya ipotek, rehin, kefalet, garanti ve diger teminatlan alabilir, 
tUm ipotek, rehin, kefalet, garanti ve diger teminatlan fek edebilir, terkin edebilir, fek takrirlerini verebilir 
ve kald1rabilir. 

8- Yurt ii;:inde konusu ile ilgili yatinm yapabilir, yasalann uygun gordugu bir bii;:imde yurt d1~1nda doviz 
tutabilir ve doviz transfer edebilir. Yurt ii;:inden veya yurt d1~mdan finansman temin edebilirL kar ve zarar 
ortakhg1 yapabilir. 

9- ~irket yukanda bahsi gei;:en hususlan teminen her turlu hakk1 iktisap edebilir, her turlu borcu ustlenebilir. 

10- Kon usu ile ilgili her turlu dahili ve harici ticaret organizasyonlan, geri;:ek ve tUzel ki~ilerle i~birligi, her turlu 
ticari muamele, ithalat, ihracat yapabilir. Patent, know-how ve mumessillikler alabilir, verebilir, yurt ii;:inde 
ve yurt d1~mda bayilikler ve temsilcilikler a bilir. 
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11- Sermaye piyasas, mevzuatrna uygun olarak, Yonetim Kurulu karan ile tahvil, finansman bonosu ve 
bon;:lanma arac, niteligindeki diger sermaye piyasas, arac;lannr yurt ic;inde ve yurt dr~rnda ihrac; edebilir, bu 
kapsamda gerekli her turlu i~lemi gerc;ekle~tirebilir. 

12- Sirket, sermaye piyasas, mevzuat, ve ilgili diger mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli ozel 
durum ac;1klamalann1 yapmak kaydryla kendi paylann, geri alabilir. 

13- Sirket, Sermaye piyasas, mevzuatrnrn ortulu kazanc; aktanm, duzenlemelerine ve diger ilgili hukumleri ile 
ilgili diger mevzuata uygun olarak hareket etmek kaydryla gerekli ozel durum ac;rklamalannr yapmak ve yrl 
ic;inde yaprlan bag,~lan Genel Kurulda ortaklann bilgisine sunmak ~artryla, Sirket amac; ve konusunu 
aksatmayacak ~ekilde gerc;ek ki~ilere ve kamu veya ozel hukuk tuzel ki~ilerine bag,~ ve yard,mda 
bulunabilir. 

14- Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasas, Kurulu tarafrndan ileride yaprlacak duzenlemelerin 
farklrlrk ta~1mas1 halinde, Sermaye Piyasas, Kurulu'nca yaprlacak duzenlemelere uyulur. 

15- Sirket yukanda belirtilen faaliyetleri Turk Ticaret Kanunu, sermaye piyasas, mevzuat, ve sair ilgili mevzuata 
uygun olarak gerc;ekle~tirir. 

16- i~bu madde kapsamrnda Sirket tarafrndan gerc;ekle~tirilen i~, i~lem ve faaliyetler bak,mrndan yatrnmcrlann 
yatrnm kararlannr etkileyebilecek nitelikteki i~lemlerde sermaye piyasas, mevzuat, uyannca yatrnmcrlann 
aydrnlat1lmasrn1 teminen Sermaye Piyasas, Kurulu'nun kamunun aydrnlat,lmasrna ili~kin duzenlemeleri 
uyannca zorunlu ac;,klamalar yaprlrr. 

17- Sirket'in amac; ve konusunda degi~iklik yaprlmas, halinde T.C. Ticaret Bakanlrgr ile Sermaye Piyasas, 
Kurulu'ndan gerekli izinlerin alrnmas, gerekmektedir. 

~iRKETiN MERKEZi 
MADDE4 

Sirketin merkezi istanbul iii, Oskudar ilc;esi'dir. Adresi Fahrettin Kerim Gokay Caddesi, No:36, Altunizade, 
Oskudar-istanbul'dur. 
Ad res degi~ikliginde yeni ad res ticaret siciline tescil ve Turkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve aynca 
Ticaret Bakanlrg, ile Sermaye Piyasas, Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmi~ adrese yaprlan tebligat ~irkete 
ya prim,~ say,lrr. Tescil ve ilan edilmi~ adresten aynlm,~ olmasrna ragmen, yeni adresini suresi ic;inde tescil · 
ettirmemi~ ~irket ic;in bu durum fesih sebebi say,lrr. 
Sirket; Ticaret Bakanlrgr'na bilgi vermek ~artryla yurt ic;inde ve yurt dr~rnda ~ubeler ac;abilir. 
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~iRKETiN SURESi 
MADDES 

~irket suresiz olarak kurulmu~tur. 

SERMAYE 
MADDE 6 

~irket, 6362 say1h Sermaye Piyasas1 Kanunu huki.imlerine gore kay1tl1 sermaye sistemini kabul etmi~ ve 
Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun 03.11.2022 tarih ve 65/1593 say1h izni ile kay1th sermaye sistemine gec;:mi~tir. 

~irket'in kay1th sermaye tavani 240.000.000-TL (iki yi.iz kirk milyon Ti.irk Liras1) olup, her biri 1 TL (bir Ti.irk 
Liras1) itibari degerde 240.000.000 (iki yuz kirk milyon) adet paya bolunmi.i~ti.ir. 

Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca verilen kay1th sermaye tavani izni 2022 - 2026 y1llan ic;:in olmak i.izere 5 (be~) y1I 
ic;:in gec;:erlidir. 2026 y1h sonunda izin verilen kay1th sermaye tavanma ula~1lamam1~ olsa dahi, Yonetim 
Kurulu'nun 2026 yllmdan sonra sermaye artInm karan alabilmesi ic;:in Sermaye Piyasas1 Kurulu'ndan daha 
once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan ic;:in izin almmak suretiyle Gene I Kurul'dan 5 yll1 gec;:memek 
uzere yeni bir sure ic;:in yetki almmas1 zorunludur. Soz konusu yetkinin almmamas1 durumunda Yonetim Kurulu 
karan ile sermaye artInmI yap1lamaz. 

~irket'in sermayesi Ave B Grubu paylara bolunmi.i~ti.ir. A Grubu paylar i~bu Esas Sozle~me'de belirtilen ozel 
hak ve imtiyazlara sahiptirler. B Grubu paylann imtiyaz1 bulunmamaktad1r. 

~irket'in c;:1kanlm1~ sermayesi 49.957.498,00 TL (kirk dokuz milyon dokuz yi.iz elli yedi bin dart yi.iz doksan sekiz 
Ti.irk Liras1) olup, her biri 1 TL (bir Ti.irk Liras1) itibari degerde 12.500.000 adet nama yaz1h (A) grubu, 
37.457.498 adet nama yaz1h (B) grubu olmak i.izere toplam 49.957.498 (kirk dokuz milyon dokuz yi.iz elli yedi 
bin dart yi.iz doksan sekiz) adet paya boli.inmi.i~ti.ir. 5oz konusu c;:1kanlm1~ sermaye muvazaadan ari ~ekilde 
tamamen odenmi~tir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydile~tirme esaslan c;:erc;:evesinde kayden izlenir. 

~irket'in sermayesi, gerektiginde Ti.irk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas1 Mevzuat1 hi.iki.imleri c;:erc;:evesinde 
art1nlabilir veya azaltilabilir. 

Yonetim Kurulu sermaye piyasas1 mevzuatI ve ilgili sair mevzuat huki.imlerine uygun olarak, gerekli gordi.igi.i 
zamanlarda kay1th sermaye tavanma kadar yeni pay ihrac;: ederek c;:1kanlm1~ sermayeyi arttirmaya, imtiyazh 
pay sahiplerinin haklannin k1s1tlanmas1 ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklannm sm1rlandinlmas1 ile 
sermaye piyasas1 mevzuatI hi.iki.imleri dahilinde primli olarak itibari degerinin i.izerinde veya itibari degerinin 
altmda pay c;:1kanlmas1 konusunda karar almaya yetkilidir. Sermaye art1nmlannda, art1nlan sermayeyi temsil 
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etmek uzere, (A) Grubu paylar kar~11ig1nda (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar kar~11ig1nda (B) Grubu pay ihra~ 
edilecektir 

Yeni pay alma haklannin k1s1tlanmas1 durumunda ihra~ edilecek paylar (B) Grubu paylar olacakt1r. Yeni pay 
alma hakkin1 k1s1tlama yetkisi pay sahipleri arasinda e~itsizlige yol a~acak ~ekilde kullanilamaz. 

Sermaye art1nmlannda bedelsiz paylar, art1nm tarihindeki mevcut paylara dag1t11ir. 

Paylar Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas1 mevzuat1 hukumleri dairesinde serbest~e devredilebilir. 

c;,kanlan paylar tamamen sat1larak bedelleri odenmedik~e veya satilmayan paylar iptal edilmedik~e yeni 
paylar ~1kanlamaz. 

YONETiM KURULU VE SURESi 
MADDE7 

~irketin i~leri ve idaresi Gene! Kurul tarafindan sermaye piyasas1 mevzuat1 ve Turk Ticaret Kanunu 
hukumlerine gore en fazla 3 y1I i~in se~ilecek en az 5 (be~), en ~ok 7 (yedi) uyeden olu~acak bir Yonetim Kurulu 
tarafindan yurutulur. Yonetim Kurulu uyelerinin pay sahibi olmas1 zorunlu degildir. Yonetim Kurulu uye say1s1, 
Genel Kurul tarafindan belirlenir. Yonetim Kurulu'nun 5 (be~) uyeden olu~mas1 durumunda 2 (iki) uye, 6 (alt1) 
veya 7 (yedi) uyeden olu~mas1 durumunda 3 (u~) uye (A) Grubu pay sahipleri tarafindan belirlenecek adaylar 
arasindan Genel Kurul tarafindan se~ilir. Yonetim Kurulu Ba~kani, (A) grubu pay sahiplerinin aday gosterecegi 
yonetim kurulu uyeleri arasindan se~ilir. Gene! Kurul gerekli gorurse, Turk Ticaret Kanunu ve ilgili diger 
mevzuata uymak kayd1yla, Yonetim Kurulu uyelerini her zaman degi~tirebilir. Suresi biten uyenin yeniden 
se~ilmesi mumkundur. Bir tuzel ki~inin Yonetim Kurulu'na se~ilmesi durumunda, tuzel ki~i ile birlikte, tuzel 
ki~i adina, tuzel ki~i tarafindan belirlenen bir ger~ek ki~i de tescil ve ilan olunur. Tuzel ki~i adina sadece bu 
tescil edilmi~ ki~i toplant1lara kat11ip oy kullanabilir. 

Y1I i~inde Yonetim Kurulu uyeliklerinde bo~alma olmas1 durumunda Turk Ticaret Kanunu 363 uncu maddesi 
hukumleri uygulanir, ~u kadar ki, aynlan uyenin bag1ms1z uye olmas1 halinde yerine atanacak olan uyenin de 
bag1ms1z olmas1 ve sermaye piyasas1 mevzuatina uygun olarak atanmas1 esastir. 

Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun kurumsal yonetim ilkelerinde belirtilen, yonetim kurulu uyelerinin 
bag1ms1zllgina ili~kin esaslar ~er~evesinde, yeterli say1da bag1ms1z yonetim kurulu uyesi, gene! kurul 
tarafindan se~ilir. Bag1ms1z uyelerin . Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun kurumsal yonetime ili~kin 
duzenlemelerinde yer alan ~artlan ta~1mas1 ~artt1r. Bag1ms1z uyenin bag1ms1zligin1 kaybetmesi, istifa etmesi 
veya gorevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasas1 Kurulu duzenlemelerinde 
belirlenen prosedurlere uyulur. 
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Yonetim kurulu, Ti.irk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili diger mevzuat ile i~bu Esas Sozle~me 
uyannca Gene! Kurulca almmas1 gereken kararlar d1~1nda kalan kararlan almaya yetkilidir. Sermaye piyasas1 
mevzuat1 hukumleri sakll kalmak kayd1yla, Yonetim Kurulu uye tam say1smm c,:ogunlugu ile toplanir ve 
kararlanni toplant1da ham bulunan uyelerin c,:ogunlugu ile allr. 

~irketin Yonetim Kurulu toplant1s1na kat1lma hakkma sahip olanlar bu toplant1lara, Turk Ticaret Kanununun 
1527. maddesi uyannca elektronik ortamda da kat1labilir. ~irket, Ticaret ~irketlerinde Anonim ~irket Gene! 
Kurullan D1~1nda Elektronik Ortamda Yapilacak Kurullar Hakkmda Teblig hukumleri uyannca hak sahiplerinin 
bu toplant1lara elektronik ortamda kat1lmalanna ve oy vermelerine imkan taniyacak Elektronik Toplant1 
Sistemini kurabilecegi gibi bu amac,: ic,:in olu~turulmu~ sistemlerden de hizmet satin alabilir. Yap1lacak 
toplant1larda Esas Sozle~menin bu hukmu uyannca kurulmu~ olan sistem i.izerinden veya destek hizmeti 
almacak sistem i.izerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklanni Ticaret ~irketlerinde Anonim 
~irket Gene! Kurullan D1~1nda Elektronik Ortamda Yap1lacak Kurullar Hakkmda Teblig hukumlerinde belirtilen 
c,:erc,:evede kullanabilmesi saglanir. Yonetim Kurulu'nun elektronik ortamda yap1ld1g1 hallerde, bu Esas 
Sozle~me'de ongori.ilen toplant1 ile karar nisaplanna ili~kin hukumler aynen uygulanir. 

Yonetim Kurulu, Turk Ticaret Kanunu hukumleri c,:erc,:evesinde duzenleyecegi bir ic,: yonergeye gore, yonetim 
ve temsil yetkisini k1smen veya tamamen bir veya birkac,: Yonetim Kurulu uyesine veya uc,:uncu ki~iye 
devretmeye yetkilidir. 

Yonetim Kurulu tarafmdan, Yonetim Kurulu'nun gorev ve sorumluluklannm sagllkli bir bic,:imde yerine 
getirilmesi ic,:in Yonetim kurulu bunyesinde Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu, Sermaye Piyasas1 
Kurulu'nun kurumsal yonetime ili~kin duzenlemeleri ve ilgili diger mevzuat hukumlerine gore gerekli 
komiteler olu~turulur. Komitelerin olu~umu, gorev alanlan, c,:ali~ma esaslan, hangi uyelerden olu~acag1 ve 
Yonetim Kurulu ile ili~kileri Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun 
kurumsal yonetime ili~kin duzenlemeleri ve ilgili diger mevzuat hukumlerine gore Yonetim Kurulu tarafmdan 
belirlenir ve kamuya ac,:1klanir. Yonetim Kurulu bunyesinde, ~irketin varligm1, geli~mesini ve devamm1 
tehlikeye du~uren sebeplerin erken te~hisi, bunun ic,:in gerekli onlemler ile c,:arelerin uygulanmas1 ve riskin 
yonetilmesi amac1yla, Riskin Erken Saptanmas1 Komitesi olu~turulur. 

Yonetim Kurulu, i~lerin ilerleyi~ini takip etmek, kendisine arz olunacak hususlan hamlamak, butun onemli 
meseleler hususiyle bilanc,:onun hamlanmasma karar vermek ve alman kararlann uygulanmasm1 gozetmek 
gibi c,:e~itli konularda uyeler arasmdan gerektigi kadar komite veya komisyon kurabilir. 

Yonetim Kurulu uyelerine verilecek ucretler ve Yonetim Kurulu uyelerine ucret d1~1nda verilecek mali haklar 
konusunda Gene! Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasas1 Kurulu duzenlemelerine uyulur. 
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Yonetim kurulu uyelerinden birinin iflasina karar verilir veya ehliyeti k1s1tlanir ya da bir uye uyelik ic;:in gerekli 
kanuni ~artlan ya hut esas sozle~mede ongorulen nitelikleri kaybederse, bu ki~inin uyeligi, herhangi bir i~leme 
gerek olmaks121n kendiliginden sona erer. 

Yonetim kurulu uyeleri, esas sozle~meyle atanm1~ olsalar dahi, gundemde ilgili bir maddenin bulunmas1 veya 
gundemde madde bulunmasa bile hakll bir sebebin varllg1 halinde, gorev sureleri dolmadan once de her 
zaman genel kurul karanyla gorevden alinabilirler. Yonetim kurulu uyesi olan tuzel ki~i, kendi adina tescil 
edilmi~ bulunan ki~iyi her an degi~tirebilir. 

Turk Ticaret Kanunu hukumleri uyannca yonetim kurulu uyelerinin sahip oldugu bilgi alma ve inceleme haklan 
k1s1tlanamaz ve kald1nlamaz. 

SiRKETiN iDARESi VE TEMSiLi 

MADDE 8 

5irketin yonetimi ve d1~anya kar~1 temsili Yonetim Kurulu'na aittir. 5irket tarafindan verilecek butun belgelerin 
ve yap1lacak sozle~melerin gec;:erli ve 5irket'i baglay1c1 olabilmesi ic;:in, bunlann 5irket unvani altina konmu~ ve 
~irketi temsile yetkili ki~i veya ki~ilerin imzasin1 ta~1mas1 gereklidir. 

Yonetim Kurulunun alacag1 karar uzerine, 5irketin temsil yetkisi tek imza ile Yonetim Kurulu uyelerinden birine 
ya da bir veya daha faz la murahhas uyeye veya mudur olarak uc;:uncu ki~ilere devredebilir. En az bir Yonetim 
Kurulu uyesinin temsil yetkisini haiz olmas1 ~artt1r. Temsile yetkili ki~ileri ve bunlann temsil ~ekillerini gosterir 
karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikc;:e, temsil yetkisinin devri gec;:erli olmaz. Temsil yetkisinin 
s1n1rland1nlmas1, iyi niyet sahibi uc;:uncu ki~ilere kar~1 hukum ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece 
merkezin veya bir ~ubenin i~lerine ozgulendigine veya birlikte kullanilmasina ili~kin tescil ve ilan edilen 
s1n1rlamalar gec;:erlidir. Turk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hukumleri saklldir. 

Yonetim kurulu; temsile yetkili olmayan Yonetim Kurulu uyelerini veya ~irkete hizmet akdi ile bagll olanlan, 
s1n1rll yetkiye sahip ticari vekil veya diger tacir yard1mc1lan olarak atayabilir. Bu ~ekilde atanacak olanlann 
go rev ve yetkileri, Turk Ticaret Kanunu 367. ve 371. maddeye gore hamlanacak ic;: yonergede ac;:1kc;:a belirlenir. 
Bu durumda ic;: yonergenin tescil ve ilani zorunludur. 

DENET<;iLER 
MADDE9 

5irket'in denetimi, Turk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasas1 mevzuat1 hukumleri uyannca her faaliyet donemi 
itibariyle Gene! Kurul tarafindan sec;:ilecek bir bag1ms1z denetim kurulu~u tarafindan yapll1r. Sec;:imden sonra, 
Yonetim Kurulu, denetleme gorevini hangi ag1ms1z denetim kurulu~una verdigini gecikmeksizin Ticaret 
Sicili'ne tescil ettirir ve sermaye piyasas1 evzuat1 ve ilgili diger mevzuat hukumlerine uygun olarak ilan eder. 
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5irket'in finansal tablolan ile Yonetim Kurulu'nun faaliyet raporunun denetiminde Ti.irk Ticaret Kanunu'nun 
397. ila 406. Maddesi hi.iki.imleri ile sermaye piyasas1 mevzuat1 ve ilgili mevzuat hi.iki.imleri uygulanir. 

GENEL KURUL 
MADDE 10 

Gene! Kurul, Ti.irk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasas1 mevzuat1 hi.iki.imlerine gore 5irket merkezinde ya da 
istanbul ii sm1rlan ic;:inde Yonetim Kurulu tarafmdan belirlenecek ba~ka bir yerde olagan veya olagani.isti.i 
toplanabilir. Olagan Genel Kurul toplantilan 5irket hesap doneminin sonundan itibaren 3 (i.ic;:) ay ic;:inde ve 

y1lda 1 (bir) kez gerc;:ekle~ecek olup Olagani.isti.i Genel Kurul toplantilan gerek gori.ildi.ikc;:e gerc;:ekle~tirilir. 
Gene! Kurul toplantilanna davetler, Yonetim Kurulu tarafmdan Ti.irk Ticaret Kanunu'na ve sermaye piyasas1 
mevzuat1 hi.iki.imlerine uygun olarak yapil1r. Gene! Kurul toplant1ya, Esas Sozle~me'de gosterilen ~ekilde, 
sermaye piyasas1 mevzuat1 ve ilgili diger mevzuat hi.iki.imlerine uygun olarak yay1mlanan ilanla c;:agnhr. Bu 
c;:agn, ilan ve toplant1 gi.inleri haric;: olmak i.izere, toplant1 tarihinden en az 3 (i.ic;:) hafta once yap1hr. Sermaye 
Piyasas1 Kanunu madde 29/1 hi.ikmi.i sakhd1r. 

Yonetim Kurulu d1~mda, Ti.irk Ticaret Kanunu ve ilgili emredici mevzuat hi.iki.imleri c;:erc;:evesinde azmhk pay 
sahipleri de Genel Kurul'u toplant1ya c;:ag1rabilir. 

5irket'in olagan ve olagani.isti.i ti.im Genel Kurul toplant1lannda ham bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya 
vekillerinin her bir pay ic;:in 5 (be~) oy hakk1, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay ic;:in 1 (bir) 
oy hakk1 vard1r. En az bir Yonetim Kurulu i.iyesinin ve denetc;:inin Genel Kurul toplant1smda ham bulunmalan 

~arttir. 

Genel Kurul toplant1smm gi.indemi Yonetim Kurulu veya Genel Kurul'u toplant1ya c;:ag1ranlar tarafmdan Ti.irk 

Ticaret Kanunu, sermaye piyasas1 mevzuat1 ve i~bu Esas Sozle~me hi.iki.imlerine uygun olarak belirlenir. 

Genel Kurul toplant1lannin i~leyi~ ~ekli, bir ic;: yonerge ile di.izenlenir. Gene I Kurul toplantilannda, Ti.irk Ticaret 
Kanunu, sermaye piyasas1 mevzuat1 hi.iki.imleri ile i~bu Esas Sozle~me ve 5irket'in Genel Kurul <;al1~ma Esas ve 
Usulleri Hakkmda ic;: Yonergesi di.izenlemeleri uygulanir. 

Sermaye Piyasas1 Kanunu, Ti.irk Ticaret Kanunu veya bu Esas Sozle~me'de aksi. di.izenlenmedigi si.irece, Gene! 
Kurul sermayenin en az dortte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varhg1yla toplarnr. Bu 
nisabm toplant1 si.iresince korunmas1 ~artt1r. ilk toplant1da anilan nisaba ula~ilamad1g1 takdirde, ikinci 
toplantinin yapilabilmesi ic;:in nisap aranmaz. Kararlar ilgili toplantida mevcut oylann c;:ogunlugu ile alm1r. 

5irket'in Gene! kurul toplant1 ve karar nisaplan konusunda Ti.irk Ticaret Kanunu, sermaye piyasas1 mevzuat1 
hi.iki.imleri ile Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun kurumsal yonetime ili~kin di.izenlemelerine uyulacakt1r. 
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Pay sahipleri Gene! Kurul'daki haklarm1 sermaye piyasas1 mevzuat1 ve ilgili diger mevzuat duzenlemeleri 
c;:en;evesinde temsilci (vekil) vas1tas1yla kullanabilirler. Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun halka ac;:1k anonim 
~irketlerde vekaleten oy kullanilmasma ili~kin duzenlemeleri saklld1r. 5irket'te pay sahibi olan temsilciler, 
kendi oylanndan ba~ka, vekaleten temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduklan oylan da kullanmaya 
yetkilidirler. Yetki belgesinin ~ekli, Sermaye Piyasas1 Kurulu duzenlemeleri sakll kalmak kayd1yla, Yonetim 
Kurulu tarafmdan belirlenir. Temsilci, yetki veren ortagm verdigi yetki belgesinde belirtilmi~ olmas1 kayd1yla, 
yetki veren ki~inin istegi dogrultusunda oy kullanmak zorundad1r. Talimata ayk1nllk oyu gec;:ersiz k1lmaz. 

5irket'in olagan ve olaganustu Gene I Kurul toplant1lannda Ticaret Bakanlig1'ni temsilen Bakanllk Temsilcisinin 
gorevlendirilmesinde Turk Ticaret Kanunu hukumleri uygulanir. 

5irket'in Gene! Kurul toplantilanna katilma hakk1 bulunan hak sahipleri bu toplant1lara, Turk Ticaret 
Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyannca elektronik ortamda da kat1labilir. 5irket, Anonim 5irketlerde 
Elektronik Ortamda Yapilacak Gene! Kurullara ili~kin Yonetmelik hukumleri uyarmca hak sahiplerinin Gene! 
Kurul toplantilanna elektronik ortamda katilmalanna, goru~ ac;:1klamalanna, oneride bulunmalanna ve oy 
kullanmalanna imkan taniyacak elektronik Gene! Kurul sistemini kurabilecegi gibi bu a mac;: ic;:in olu~turulmu~ 
sistemlerden de hizmet satin alabilir. Yap1lacak tum Gene! Kurul toplantilannda Esas Sozle~me'nin bu hukmu 
uyannca, kurulmu~ olan sistem uzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anilan Yonetmelik hukumlerinde 
belirtilen haklanni kullanabilmesi saglanir. 

KURUMSAL YONETiM iLKELERiNE UYUM VE KOMiTELER 

MADDE 11 

Yonetim Kurulu'nun go rev ve sorumluluklannm sagllkll bir bic;:imde yerine getirilmesi ic;:in Turk Ticaret Kanunu 
ve sermaye piyasas1 mevzuatma uygun olarak belirlenen, denetim komitesi, riskin erken saptanmas1 komitesi, 
kurumsal yonetim komitesi ile diger komiteler olu~turulur. Yonetim Kurulu bunyesinde komitelerin 
olu~turulmas1, komitelerin gorev alanlan, c;:all~ma esaslan Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu, 
Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun kurumsal yonetime ili~kin duzenlemeleri ve ilgili diger mevzuat hukumlerine 
gore gerc;:ekle~tirilir. 

Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun kurumsal yonetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaks1zm yapilan 
i~lemler ve a Iman Yonetim Kurulu kararlan gec;:ersiz olup, Esas Sozle~me'ye ayk1n say11ir. 

Kurumsal yonetim ilkelerinin uygulanmas1 bak1mmdan onemli nitelikte say1lan i~lemlerde ve 5irket'in onemli 
nitelikteki ili~kili taraf i~lemlerinde ve uc;:uncu ki~iler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ili~kin 
i~lemlerinde Sermaye Piyasas1 Kurulunun kurumsal yonetime ili~kin duzenlemelerine uyulur. 
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MADDE 12 

EKSUN GIDA TARIM SANAYi VE TiCARET ANONiM ~iRKETi 
ESAS SOZLE~M ESi 

~irkete ait ilanlar, Turk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasas1 mevzuatmda yer alan dUzenleme ve belirtilen 
sUrelere uymak kayd1yla yap1hr. 

Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun dUzenlemelerine gore yap1lacak ozel durum ac;:1klamalan ile Kurulca ongorUlecek 
her tUrlU ac;:1klamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanmda yap1hr. 

HESAP DONEMi VE FiNANSAL TABLOLAR 
MADDE 13 

~irketin hesap y1l1, Ocak aymm birinci gUnUnden ba~lar ve Ara Ilk aymm sonuncu gUnU sona erer. 

Sermaye Piyasas1 Kurulu' nca dUzenlenmesi 6ng6rUlen finansal tablo ve raporlar ile bag1ms12 denetlemeye 
tabi olunmas1 durumunda bag1ms1z denetim raporu, TUrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas1 mevzuatmda 
belirlenen usul ve esaslar dahilinde haz1rlanir ve kamuya duyurulur. 

~irket'in faaliyet sonuc;:lanni gosterir yllhk ve ara donem finansal raporlannm hamlanmasmda sermaye 
piyasas1 mevzuat1 ve Turk Ticaret Kanunu hUkUmlerine uyulur. Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca dUzenlenmesi 
ongorUlen finansal raporlar ile bag1ms1z denetim raporu, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca belirlenen usu! ve 
esaslar dahilinde kamuya duyurulur ve internet sitesinde ilan edilir. 

KARIN TESPiTi VE DAGITIMI 

MADDE 14 

~irket'in faaliyet donemi sonunda tespit edilen gelirlerden, ~irket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman 
gibi ~irketc;:e odenmesi veya aynlmas1 zorunlu olan miktarlar ile ~irket tUzel ki~iligi tarafmdan odenmesi 
gereken zorunlu vergiler dU~UldUkten sonra geriye kalan ve y1ll1k bilanc;:oda gorUlen donem kan, varsa gec;:mi~ 
y11lar zarannin dU~Ulmesinden sonra kalan miktar a~ag1daki s1ra ve esaslar dahilinde dag1t1lir: 

a) Genel Kanuni Yedek Akc;:e: <;:1kanlm1~ sermayenin %20'sine ula~mcaya kadar, %5'i kanuni yedek akc;:eye 
aynlir. 

b) Birinci Kar Pay1: Kalandan, varsa y1l ic;:inde yapllan bag1~ tutannm ilavesi ile bulunacak meblag Uzerinden, 
~irket'in kar dag1t1m politikas1 c;:erc;:evesinde TUrk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasas1 mevzuatma uygun 
olarak birinci kar pay1 aynhr. 

c) Yukandaki indirimler yap1ld1ktan sonra, Gene! Kurul, kar payinin pay sahibi d1~1ndaki ki~i ve kurumlara 
dag1tllmasina karar verme hakkina sahiptir. 
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ESAS SOZLE~MESi 

d) ikinci Kar Pay1: Net donem kanndan (a}, (b} ve (c} bentlerinde belirtilen meblaglar du~uldukten sonra kalan 
k1sm1, Genel Kurul, k1smen veya tamamen ikinci kar payI olarak dag1tmaya veya Turk Ticaret Kanunu'nun 
521. maddesi uyannca yedek ak~e olarak ayirmaya yetkilidir. 

e} Genel Kanuni Yedek Ak~e : Pay sahipleriyle kara i~tirak eden diger kimselere dag1tilmas1 kararla~t1nlm1~ 
olan k1s1mdan, sermayenin %5'i oranmda kar payI du~uldukten sonra bulunan tutann %10'u Turk Ticaret 
Kanunu'nun 519. maddesinin 2. f1kras1 uyannca genel kanuni yedek ak~eye eklenir. 

Turk Ticaret Kanunu'na gore aynlmas1 gereken yedek ak~eler ile Esas Sozle~me'de veya kar dag1t1m 
politikasmda pay sahipleri i~in belirlenen kar payI aynlmad1k~a, ba~ka yedek ak~e aynlmasma, ertesi y1la kar 
aktanlmasma ve Yonetim Kurulu uyelerine, ortakllk ~all~anlanna, vak1flara ve pay sahibi d1~1ndaki ki~i ve 
kurumlara kardan pay dag1tilmasma karar verilemeyecegi gibi, pay sahipleri i~in belirlenen kar payI nakden 
odenmedik~e bu ki~ilere kardan pay dag1tilamaz. 

~irket kannm ne kadannm ve nasil dag1t1lacagma, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun konuya ili~kin duzenlemeleri 
ve Yonetim Kurulu'nun onerisi de goz onune almarak, Gene I Kurul tarafmdan karar verilir. 
Kar payI, dag1t1m tarihi itibanyla mevcut paylann tumune, bunlann ihra~ ve iktisap tarihleri dikkate 
almmaks1zm e~it olarak dag1t11ir. 

Bu Esas Sozle~me hukumlerine gore Genel Kurul tarafmdan verilen kar dag1t1m karan, ilgili yasal 
duzenlemelerde musaade edilmedigi surece geri almamaz. 

Yonetim Kurulu, Genel Kurul tarafmdan yetkilendirilmi~ olmak ve Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili mevzuata 
uymak ~artI ile ilgili faaliyet donemi ile s1n1rll kalmak uzere pay sahiplerine kar payI avansI dag1t1lmasma karar 
verebilir. Genel Kurul tarafmdan Yonetim Kurulu'na verilen kar payI avansI dag1t1lmas1 yetkisi, bu yetkinin 
verildig i faaliyet donemi ile s1n1rlld1r. Kar payI avansI tutannm hesaplanmasmda ve dag1t1mmda ilgili mevzuat 
hukumlerine uyulur. 

ESAS SOZLE~ME TADiLLERi 

MADDE 15 

Esas Sozle~me degi~ikligine, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun uygun goru~u ile Ticaret Bakanllg1'ndan izin 
almd1ktan sonra, Turk Ticaret Kanunu ve Esas Sozle~me hukumlerine uygun olarak davet edilecek Genel 
Kurul'da, Turk Ticaret Kanunu, sermaye piyasas1 mevzuatI ve Esas Sozle~me'de belirtilen hukumler 
~er~evesinde karar verilir. Esas Sozle~me degi~iklikleri u~uncu ki~ilere kar~1 tescilden sonra hukum ifade eder. 
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SERMAYE PiYASASI ARACI iHRACI 

MADDE 16 

5irket'in ilgili mevzuat hukumlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borc;:lanma arac1 niteligindeki 
diger sermaye piyasas, arac;:lanni ihrac;: etmesi hususunda Yonetim Kurulu yetkilidir. 

Yapllacak ihrac;:larda Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili mevzuat c;:erc;:evesinde ongorulen limit ve hususlara 
uyulur. 

BAGl~LAR 
MADDE 17 

5irket tarafindan yap,lacak bag,~lar Sermaye Piyasas, Kanunu'nun ortulu kazanc;: aktanm, duzenlemelerine 
ve sair ilgili mevzuat hukumlerine ayk1nlik te~kil edemez. VII ic;:inde yap1lan bag1~lar Gene! Kurul'da ortaklann 
bilgisine sunulur ve yap,lan bag,~lara ili~kin gerekli ozel durum ac;:1klamalan yapl11r. Yap,lan bag1~lar 
dag1t1labilir kar matrahma eklenir. 

Yapllacak bag,~lann Ost sm,n Gene I Kurul tarafindan belirlenir, bu sm,n a~an tutarda bag1~ yap,lamaz. Sermaye 
Piyasas, Kurulu yapllacak bag1~ miktanna Ost sm,r getirme yetkisine sahiptir. 

KANUNi HUKUMLER 
MADDE 18 

Bu Esas Sozle~me'de bulunmayan hususlar hakkmda Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas, Kanunu, sermaye 
piyasas1 mevzuat, ve diger ilgili mevzuat,n ilgili hukumleri uygulanir. 

FESiH VE iNFiSAH 

MADDE 19 

5irket, Turk Ticaret Kanunu'nda sayllan sebeplerle veyahut mahkeme karan ile infisah edebilecegi gibi, kanuni 
hukumler dairesinde Gene! Kurul karan ile de fesih olunabilir. 5irketin feshi veya infisah, takdirinde tasfiyesi, 
Turk Ticaret Kanunu hukumleri, sermaye piyasas1 mevzuat, ve diger ilgili mevzuat dairesinde icra olunur. 
5irketin sona ermesi ve tasfiyesine ili~kin sermaye piyasas1 mevzuatmda yer a Ian hukumler saklid,r. 
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