
PAPILON SAVUNMA-GUVENLIK SISTEMLERI B!L!SIM MUHENDISLIK 
HIZMETLERI ITHALAT IHRACAT SANAY! YE TICARET ANONIM SIRKETI ANA 
SOZLE5MES1 

KURULUS: 
Madde 1: Ankara Ticaret Sicili MudiirlugtinUn 396451 sayisinda kayitli PAPILON 

SAVUNMA-GUVENLIK SISTEMLERI BILISIM MUHENDtSLIK HIZMETLERI 
ITHALAT IHRACAAT SANAYt VE TICARET LIMITED StRKETI' nin Turk Ticaret 
Kanunu'nun 180 ila 193 Uncü maddelerine gore tur degitirmesi suretiyle; aagida, adlan, 
soyadlan, yer1eim yerleri ye uyruklari yazili kurucular tarafmdan anonim §irkete 
d6nUthrü1mtitür. 

1- AO Papilon, Rusya uyruklu, celyabinsk Makeyev Caddesi No:48 Miass Sehri / 
RUSYA 

2- GUnel Sadigova, Azarbeycan uyruklu, Lermantov Sokak Apt.: 113/117 Daire 
No:23 Bakil / AZERBAYCAN 

SIRKETIN UNYANI: 
Madde 2 - Sirketin unvarn "PAPtLON SAVUNMA-GUVENLIK SISTEMLERt 

BtLIStM MUHENDISLtK HIZMETLERt ITHALAT tHRACAT SANAYI YE TICARET 
ANONIM StRKET1" dir. 

AMA YE KONU: 
Madde 3: 5irketin amaç ye ca1irna konulan bahca un1ardir. 
1 -$irket tUrn tUzel kii kurum ye kuru1u1arin ihtiyaclanm kari1amak azere, bilgisayar 

ye bilgisayar donamm ye sistemleri kurmak, her türlU yazilim ye donamm faaliyetleri ile servis 
hizmetleri vermek, internet izerinden her thrlU bilgi, ses ye gOrUntU hizmetleri vermek, 
savunma ye guvenlik alaninda kullanilan her tUrlU arac ye gerecler için yazihm sistemleri 
yazrnak, kurulumlanrn yapmak ye bunlann bakim, onarim ye servis hizrnetlerini vermek, web 
siteleri hazirlamak ye hizrnetlerini vermek, her türlü bilgi guvenligi ye bilgi tespitine yOnelik 
yazihrn, donarnrn ye sistem ge1itirmesi, her türlti biyometrik cihaz, yazihm ye sistemlerin 
Uretilmesi, ge1itiri1rnesi, entegrasyonu, veri ye gOrUntU i1eme sistemlerinin o1uturu1masi, yen 
ye göruntu aktanmi, veri ye gorUntU analiz ye veri madenciligi i1em1erinin yapilmasi, bilgi 
teknolojileri i§ zekasi çozUmlerinin üretilmesi, kurulmasi, alimi, satimi, bakim, servis, garanti 
ye onanm hizmetlerini yapmak ye her thriU elektronik bilgi sistem araç ye gereclerinin 
uretimini yapmak, almak, satmak, ithal ye ihraç etmek, yurt icinde ye yurt diinda ihalelere 
katilmak, taahhUtlerde bulunmak, bu arnaçla kurulmu§ veya kurulacak §irketlere ortak olmak, 
ortak almak, devretmek veya devralmak. 

2- Her thrlU elektronik cihazlann ye bu cihazlara ait yedek parcalann ahrnini, satimini 
ithalatirn ye ihracatrni yapmak, bi1iim sistemlerinde kullamlan her turlU maizemelenin, 
bilgisayarlann, bilgisayar program yazihmlann ahmirn satimim yapmak, ilgili resmi kurum ye 
kuru1u1ardan izinler almak kaydi ile savunma ye guvenlik, kriminal, karnera, kimlik yOnetim 
sistemleri, akilli kart sistemleri, kimlik ye pasaport gibi yen taiyan mekanizmalar, yUz tammi, 
iris tammi, parmak izi, parmak damar, avuc damar, avuç izi ye davranitan kimlik tespit, 



kontrol, guvenlik ye kriminalistik sistemler, sirnr guvenligi, geni§ ye dar bolge olay yonetimi, 
kriz yönetimi alaninda kullamlan yeni yazihm sistemi programiari yazmak, bu alanda yazilim 
ye programlan ge1itirmek, dotiarnm, kurulum, servis, entegrasyon, proje ge1itirme, konusu He 
ilgili gerek yurt icinden ye gerekse yurt diindan hizmetler satin almak, satmak, ihalelere 
katilmak, taahhutlerde bulunmak, mflhendislik hizmetleri vermek, bu konuda yurt icinde ye 
yurt diinda faaliyet gosteren §irketlere ortak olmak veya ortak almak, devralmak ye devretmek. 

3- TUzel kii, kurum ye kuruiuiarm ihtiyac!arim kariiamak uzere savunma sanayinde 
kuilanilan makine, cihazian, yedek parça, balistik maizemeler ye sistemlerin imalatini yapmak, 
bunian almak satmak, ithal ye ihraç etmek, yazilim sistemieri kurmak, kurulmu§ yazilim 
sistemlerine servis bakim, onarim ye güncelleme hizmetleri vermek, yurt icinden ye yurt 
diindan mUhendislik hizmetleri satin almak, satmak ye konusu ile ilgili iletiim ye 
telekominikasyon cihaz, sistem ye hizmetlerinin aiim ye satiirn yapmak, itha! ye ihraç etmek, 
her nevi bilgi ilem hizmetlerini ifa etmek, bu maksatla bilgi haziriamak, kontrol etmek, 
bilgisayar programlari yapmak, bu amaçla bilgisayar sistemleri kurmak veya kurulmu 
bilgisayar sitemierinden faydalanmak, kurulmu§ bilgisayar sistemierini kiralamak, kiraya 
vermek, almak, satmak, ithal ye ihraç etmek. 

4- TUrn resmi, ozei tUzel kii kurum ye kuruiu1ar için web tabanh siteler ye e-mail 
adresleri kurmak, kiralamak, kiraya vermek, servis hizmetleri vermek, almak ye satmak, 
bilgisayar ye iletiim sektörU için gerekii izinieri almak §arti ile her tUrlU egitim hizmetleri 
vermek, egitim hizmetleri almak, gerek yurt içinde ye gerekse yurt diindaki kii, kurum ye 
kuruiu1ara bu amacla verilecek egitim hizmetlerine dammanlik ye aracilik etmek, lisanslar ye 
sertifikalar vermek. 

5- Sirket gerek konusu ile ilgili ye gerekse baka mal ye hizmet Uretim!erinde aratirma 
ye ge1itirme cahma1an yapmak, bu konularda mUhendisiik ye mUaviriik hizmetleri vermek, 
kendi alaninda ar-ge caiima!ari yapmak, uretimde ka!ite ye 'verimliiigin arttinlmasi konusunda 
ca1imaiar yapmak, bu konu ile ilgili egitim faaiiyet!erinde bu!unmak, gerek teknik ye gerekse 
teknolojik alanda çahma!ar yapmak sureti He faa!iyet alaninda o1uacak probiemierin 
çözümUne yardimci olacak cahma1an yapmak ye yaptirmak. 

6- Gerek teknik, gerekse bilgisayar ye e!ektronik maizemelerinin iiretimi yapmak, baka 
fabrika ye tesis!erde i]retiien bilgisayar ye e!ektronik maizemelerin, her tilriU yazilim ye 
otomasyon sistemlerinin alimmi ye satimmi yapmak, taahhUtlerde bulunmak, bu konuda 
aciimi ihalelere katilmak, taahhUt konusu i!eri yapmak, devraimak ye deyretmek. 

7- Konusu ile ilgili ticaret ye pazar!ama yapmak, itha!at, ihracat, mUmessil!ik hizmetleri 
sunmak ye benzeri i1eri yapmak. 

8- Konusu lie ilgili olmak arti He temsilciiik, komisyonculuk, acentahk, toptancilik, 
bayiiik, itha!at, ihracat, taahhUt pazarlamacthk, ticaret i1eri yapmak, acmak. 



9- irketin amaci He ilgili olarak marka, ihtira berati, lisans, patent, know-how gibi 
hakiari ye her çeit mulkiyet haldarini elde etmek, bu hakian geri almak, kendi hakianni devir 
etmek ye an1ama1ar yapmak. 

10- Sirketin amaci ye herhangi bir ii He alakah ye iUzumlu gayrimenkul nakil vasitasi, 
tesis ye makineleri ye buniara ait hakiari satin almak, kiralamak, kiraya vermek, i1etmek, 
ipotekii ye serbest her türlU menkul ye gayrimenkul He emtiayi geri almak. 

11- 5irketin igai konularmi gercek1etirmek için Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 
beliriedigi esaslara uymak kaydiyia iç ye di§ piyasalardan kisa uzun ye orta vadeli istiraziar 
akdetmek, krediler temin etmek, herhangi bir senedi tanzim, kabul veya ciro etmek, irketin 
gayrimenkul mallarim lusmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak vermek veya sair 
ilem1erle bunlann tediyesini teminat aitma almak ye ayrica §irket alacakiarirn temin için 
bakalanmn gayrimenkul mailari Uzerinde §irket lehine ipotek tesis etmek, bunlari rehin olarak 
almak, §irket lehine ipotekieri fek etmek. 

12- Kamunun aydinlatiimasini teminen sermaye piyasasi mevzuati çerçevesinde gerekli 
özel durum acikiamalarim ye mevzuatin gerektirdigi gerekli ilemleri yapmak suretiyle, 
sermaye piyasasi mevzuatrnin örtUlU kazanç aktanmina i1ikin dUzenlemelerine aykiri olmamak 
ye yatirim hizmet ye faaliyeti teki1 etmemek kaydiyla; 5irketin mevzuuna giren iler için ye 
bu iler He ilgili itigai etmek Uzere irket kurmak ye kurulmu§ ya da kurulacak §irketlere 
kurucu ortak ya da hissedar olarak itirak etmek, bunlarin hisselerini veya tahvillerini veya diger 
menkul luymetlerini aracilik yapmamak kaydi He satin almak, satmak, rehin gostermek, rehin 
almak, bunlar tizerinde intifa hakki kurmak, intifa hakki edinmek, irketin ileri He ilgili olarak 
baka gercek ye tUzel kiiier1e vergi kanunlari ye sair mevzuat cercevesinde ortakhklar kurmak 
ye ortak i1er yapmak. 

13- Sermaye piyasasi mevzuatma uymak kaydiyla 5irket amaçlanni gerce1detirinek 
için yerli ye yabanci sermaye He i§ birligi yapmak, deviet tarafindan sagianan tevi1derden 
yararlanmak gayesi He giriim1erde bulunmak, tevik almak, a1rnmi oian tevik1eri devir 
almak, kendi Uzerine devir aidigi tevikleri devir etmek. 

14- 5irket amaclarini gercekietirmek için her tUriti hakki iktisap ye borcu iltizam etmek, 
lüzum gorecegi menkul ye gayrimenkul mallan iktisap etmek, satmak, devretmek, bunlar 
Uzerinde her tUrlÜ ayni ye §ahsi hakiar ye mukellefiyetler tesis etmek. 

15- Yönetim kurulu karan He ilgili mevzuat hiikUmlerine uygun olarak tahvil, 
finansman bonosu ye borcianma araci niteligindeki diger sermaye piyasasi araçiarini ihraç 
etmek. 

16- Sermaye piyasasi mevzuatimn örttiuil kazanc aktarimi dUzenlemelerine ye ilgili 
diger mevzuat hflktimlerine aykirilik gercek1etirmemek, gerekli özel durum aciklamalarini 
yapmak ye yil icinde yapilan bagilan Genel Kurulda ortakiarin bilgisine sunmak a 
5irket amac, ye konusunu aksatmayacak §ekilde bagi ye yardimda bulunmak. 



17- Sirketin amaç ye konusunda deiik1ik yapilmasi halinde Ticaret Bakanligindan ye 
Sermaye Piyasasi Kurulu'ndan gerekli izinlerin aimmasi arttir. 

SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI: 
Madde 4 : Sirketin merkezi Ankara'dadir. Sirketin Merkez adresi, Mebusevieri 

Mahallesi Ergin Sokak No:9/1-2-3 ckayaJAnka'dir. Adres degiikliginde yeni adres 
Ticaret Siciline tescil ye Turkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ye aynca Ticaret 
Bakanligina ye Sermaye Piyasasi Kurulu'na bildirilir. Tescil ye ilan edilmi§ adrese yapilan 
tebligat Sirkete yapilmi§ sayilir. Tecil ye ilan edi1memi adresinden ayri1mi olmasma ragmen 
yeni adresi süresi icerisinde tescil ettirmeyen §irket için bu durum fesih sebebi sayilir. 

SIRKETIN SURESt: 
Madde 5: 5irketin süresi tescil ye ilan tarihinden itibaren sUresizdir. 

SERMAYE VE PAYLAR: 
Madde 6: Sirket, 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu hUkumlerine gore kayith 

sermaye sistemini kabul etmi ye Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 12/04/2019 tarih ye 29833736-
110.03.03-E.5689 sayili izni He kayith sermaye sistemine gecmitir. 

Sirketin kayith sermaye tavani 150.000.000,00 (YUzellimilyon) Turk Lirasi olup, her 
bin 1 (bir) TUrk Lirasi itibari degerde nama yazih 150.000.000 (YUzellimilyon) adet paya 
bo1UnmUtur. 

Sermaye Piyasasi Kurulu'nca verilen kayith sermaye tavam izni 2019-2023 yillan (5 
yil) için geçerlidir. 2023 yih sonunda izin verilen kayith sermaye tavamna ulai1amami olsa 
dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutari için Sermaye Piyasasi Kurulu'ndan izin almak 
suretiyle gene! kuruldan 5 yih gecmemek Uzere yeni bir sUre için yetki aimmasi zorunludur. 
SOz konusu yetkinin aimmamasi durumunda yonetim kuru!u karanyla sermaye artirimi 
yapilamaz. 

5irketin gikanimi§ sermayesi 30.000.000,00 (Otuz mi!yon) TUrk Lirasi o!up, her bin 1 
(bir) Turk Lirasi nominal degerde toplam 30.000.000 (Otuz milyon) adet paya b61tinmutUr. 
cikarilmi sermaye muvazaadan an eki!de tamamen Odenmitir. 

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazih o!up, bu paylar kaydi1etirme esaslan 
cercevesinde kayden iz!enir. 

5irket'in sermayesi, gerektiginde Turk Ticaret Kanunu ye Sermaye Piyasasi Mevzuati 
hUkUmleri cerçevesinde artinlabi!ir veya azaltilabilir. 

YOnetim Kurulu, Sermaye Piyasasi Kanunu hUkumlerine uygun olarak gerekli gordugu 
zamanlarda kayith sermaye tavanina kadar yeni pay ihraç ederek q1kanlmi§ sermayeyi 
arttirmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkinm simrlandirilmasi ile primli veya nominal 
degerinin a!tinda pay ihraci konu!arinda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakiarim 
kisitlama yetkisi pay sahipleri arasmda eitsizlige yol acacak §ekilde kullamlamaz. 

Paylar, TUrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Kanunu, ibu esas s6z1eme ye ilgili 
mevzuat hukUm!erine gore serbestce devredi!ebilir. 



YONETiM KURULU: 
Madde 7: $irket'in i1eri ye idaresi, Gene! Kurul tarafindan sermaye piyasasi mevzuati 

ye TUrk Ticaret Kanunu hiikümlerine gore en fazia 3 yil için secilecek en az 5 iiyeden o1uacak 
bir YOnetim Kurulu tarafmdan yurutUlür. YOnetim Kurulu üye sayisi, Genel Kurul tarafindan 
belir!enir. Gene! Kurul gerekli gOrurse, Turk Ticaret Kanunu ye ilgili diger mevzuata uymak 
kaydiyla, YOnetim Kurulu Uyelerini her zaman degitirebi1ir. SUresi biten Uyenin yeniden 
secilmesi mOmkUndUr. Yil icinde YOnetim Kurulu uyelik!erinde boa1ma olmasi durumunda 
TUrk Ticaret Kanunu 363 UncU maddesi hUkUm!eri uygularnr. 

YOnetim Kurulu'na Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Ilkelerinde 
belirtilen YOnetim Kurulu Uyelerinin bagimsizhgina i1ikin esaslar çerçevesinde yeter!i sayida 
bagimsiz YOnetim Kurulu Uyesi Genel Kurul tarafindan secilir. Bagimsiz Uyelerin Sermaye 
Piyasasi Kurulu'nun kurumsal yOnetime i1ikin dUzenlemelerinde yer a!an §artlarl taimasi 
arttir. Bagimsiz yOnetim kurulu Uyelerinin gOrev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasasi 

Kurulu'nun kurumsal yonetime i1ikin dUzenlemelerine uyulur. 
YOnetim kurulu, TUrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Kanunu ye ilgili diger mevzuat 

He ibu Esas S6z1eme uyarinca Genel Kurulca aimmasi gereken kararlar diinda kalan kararlan 
almaya yetkilidir. 

YOnetim Kurulu, TUrk Ticaret Kanunu hükUmleri cercevesinde duzenleyecegi bir iç 
yOnergeye gOre, yOnetim yetki ye sorumlulukiarini, kismen veya tamamen bir veya birkaç 
YOnetim Kurulu Uyesine veya UçtincU kiiye devretmeye yetkilidir. 

YOnetim Kurulu tarafindan, YOnetim Kurulu'nun gOrev ye sorumluluklarirnn saghkh 
bir bicimde yerine getirilmesi için YOnetim kurulu bunyesinde TUrk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasasi Kanunu, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun kurumsal yonetime ilikin dUzenlemeleri ye 
ilgili diger mevzuat hukUmlerine gore gerekli komiteler o1uturulur. Komitelerin oluumu, 
gOrev alanlan, calima esaslan, hangi uyelerden oluacagi ye YOnetim Kurulu ile ilikileri TUrk 
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Kanunu, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun kurumsal yOnetime 
ilikin dUzenlemeleri ye ilgili diger mevzuat hUkumlerine gore YOnetim Kurulu tarafindan 
belir!enir ye kamuya açiklamr. YOnetim Kurulu bunyesinde, §irketin varligmi, gelimesini ye 
devamim tehlikeye dUUren sebeplerin erken tehisi, bunun için gerekli On!emler He carelerin 
uygulanmasi ye riskin yOnetilmesi amaciyla, Riskin Erken Saptanmasi Komitesi oluturulur. 
YOnetim Kurulu, ilerin ilerIeyiini takip etmek, kendisine arz olunacak hususlari hazirlamak, 
bUtUn Onemli meseleler hususiyle bi!anconun hazirlanniasina karar vermek ye ahnan kararlann 
uygulanmasini gözetmek gibi ceit1i konularda Uyeler arasindan gerektigi kadar komite veya 
komisyon kurabilir. 

YOnetim Kurulu Uyelerine verilecek Ucretler ye YOnetim Kurulu Uye!erine flcret diinda 
verilecek mali hakiar konusunda Gene! Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasasi Kurulu 
dUzenleme!erine uyulur. 

YONET!M KURULU UYELERIN1N GOREV DAILIMI VE TEMSILE YETK1LI 
OLANLAR YE TEMSIL SEKL1: 

Madde 8- Sirket, YOnetim Kurulu tarafindan yOnetilir ye temsil olunur. Sirket 
tarafmdan verilecek belgelerin ye yapilacak sOzlemelerinin gecerli olabilmesi için, bunlarin 
Sirketin unvani aitma konmu ye irketi ilzama yetkili kii veya kiilerin imzasini t 
gereklidir. 



YOnetim Kurulunun alacagi karar Uzerine, Sirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu 
uyelerinden birine ya da bir veya daha fazia murahhas Uyeye veya mUdtir olarak uçuncU kii1ere 
devredebilir. Bu ekilde tayin olurian üye ye mUdurlerin yetkileri YOnetim Kurulu tarafindan 
her zaman kaldirilabilir. En az bir YOnetim Kurulu uyesinin temsil yetkisini haiz olmasi arttir. 
Temsile yetkili kiileri ye bunlarin temsil §ekillerini gosterir karar ticaret sicilinde tescil ye ilan 
edilmedikce, temsil yetkisinin devri gecerli olmaz. Temsil yetkisinin simrlandinlmasi, iyiniyet 
sahibi UçUncü kiilere kari hiiküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya 
bir §ubenin ilerine ozgulendigine veya birlikte kullarnimasina ilikin tescil ye ilan edilen 
sirnrlamalar geceilidir. Turk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ye 375'inci maddesi hukümleri 
sakhdir. 
YOnetim kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu uyelerini veya irkete hizmet akdi ile 
bah olanlari simrh yetkiye sahip ticari vekil veya diger tacir yardimcilan olarak atayabilir. Bu 
ekilde atanacak olanlarin gOrev ye yetkileri, Turk Ticaret Kanunu 367. maddeye gore 

hazirlanacak iç yOnergede acikca belirlenir. Bu durumda iç yonergenin tescil ye ilam 
zorunludur. 

YONETIM KURULU TOPLANTILARI 
Madde 9- Yil!ik olagan Gene! Kurul toplantisini takip eden ilk YOnetim Kurulu 

toplantisinda Uyeler, bir YOnetim Kurulu Bakam ye Bakan bulunmadigi zamanlarda da ona 
vekalet etmek Uzere bir YOnetim Kurulu Bakan Yardimcisi seçerler. 

YOnetim Kurulu toplantilan, YOnetim Kurulu tarafindan belir!enen dUzenli aralikiarla yapilir. 

YOnetim Kurulu toplantilarmda toplanti ye karar yeter sayilari bakimindan Turk Ticaret 
Kanunu'nun ilgili hukUm!eri uygularnr. 

YOnetim Kurulu, §irketin i§ ye ilem!eri lUzum gosterdikce, Uye tam sayisinin cogunluguyla 
toplarnr ye toplantida bu!unan Uyelerin cogunlugu ile karar almir. Oy!ar eit oldugu takdirde o 
konu gelecek toplantiya birakilir. tkinci toplantida da eit1ik olursa söz konusu Oneri 
reddedilmi sayilir. YOnetim Kuru!unda her uyenin bir oy hakki bulunur. 
Uyelerden hicbiri toplanti yapilmasi isteminde bu!unmadigi takdirde, YOnetim Kurulu 
karar!ari, kurul uyelerinden birinin belirli bir konuda yaptigi, karar §eklinde yazilnu§ Onerisine, 
en az uye tam sayisimn cogunlugunun yazili onayi aimmak suretiyle de verilebilir. 

YOnetim Kurulu 5irket merkezinde veya TUrkiye'nin herhangi bir ehrinde toplanabilir. 
YOnetim Kurulu toplantilari fiziken ya da elektronik ortamda yapilabi!ir. 5irketin yOnetim 
kurulu toplantisina katilma hakkina sahip olanlar bu toplantilara, Turk Ticaret Kanunun 
1527'nci maddesi uyannca elektronik ortamda da katilabilir. Sirket, Ticaret 5irketlerinde 
Anonim 5irket Genel Kurullan Diinda Elektronik Ortamda Yapilacak Kurullar Hakkinda 
Teblig hUkümleri uyannca hak sahiplerinin bu toplantilara elektronik ortamda katilmalanna ye 
oy vermelerine imkãn taniyacak Elektronik Toplanti Sistemini kurabilecegi gibi bu amaç için 
oluturulmu sistemlerden de hizmet satin alabi!ir. Yapilacak toplantilarda irket s6z1emesinin 
bu hUkmfl uyarinca kuru!mu olan sistem Uzerinden veya destek hizmeti alinacak sistem 
Uzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklanrn Teblig hUkUmlerinde belirtilen 
cercevede ku!lanabilmesi saglamr. 

BAIMSIZ DENETIM: 
Madde 10- 5irket'in ye mevzuatta ongorulen diger hususlann denetimi hakkinda Turk 

Ticaret Kanunu'nun ye sermaye piyasasi mevzuatimn ilgili hükUm!eri uygulamr. 



GENEL KURUL: 
Madde 11- 
A) Toplantiya Davet 

irket Gene! Kurulu, TUrk Ticaret Kanunu ye Sermaye Piyasasi Mevzuati hükUmlerine 
gore olagan veya olaganUstti o!arak toplamr. Olagan Gene! Kurul, §irketin faaliyet dOneminin 
sonundan itibaren tic, ay icinde ye yi!da en az bir defa toplamr. OlaganUstu genel kurul 
top!antilan ise Sirket i1erinin icap ettigi hallerde ye zamanlarda yapilir. 

Gene! Kurul toplanti yeri §irket merkezidir. Ancak gerekli hallerde YOnetim Kurulu, 
Genel Kurulu 5irket merkezinin bulundugu §ehrin e1veri1i baka bir yerinde toplantiya 
cagirabilir. 

Gene! Kurulun top!antiya çagnlmasinda, TUrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi 
Kanunu ye ilgili diger mevzuat hilkümleri uygulamr. 

Gene! Kurul toplanti i!ani, mevzuatta ongOrUlen usullerin yam sira, elektronik 
haber1eme dahil her tUr!U i1etiim vasitasi ku!lamlmak suretiyle i!an ye toplanti günleri haric 
olmak Uzere Gene! Kurul toplanti tarihinden asgari üç hafta Once yapihr. 

B) MUzakerelerin Yapilmasi 
Genel Kurul top!antilarina bakanhk edecek kii Genel Kurul tarafrndan secilir. Genel 

Kurul Toplanti Bakanimn gOrevi, g6rUme1erin gUndeme uygun olarak dUzen!i bir §ekilde 
yUrQtulmesini, tutanagin yasalara ye esas s6z1eme hUkUmlerine uygun bir §ekilde tutu!masini 
saglamaktir. 

YOnetim Kurulu, Turk Ticaret Kanunu ye Turk Ticaret Kanunu cercevesinde cikarilan 
ikincil mevzuat çerçevesinde Genel Kurulun ça!ima usul ye esaslanna i1ikin kurallan iceren 
bir iç yOnerge hazirlayarak Gene! Kurul'un onayina sunar. Genel Kurul'un onayladigi iç 
yonerge tescil ye Han edi!ir. 

C) Oy Hakki 
$irketin yapilacak olagan ye o!aganUstu Gene! Kurul toplanti!arinda her bir pay 

sahibinin 1 (bir) oy hakki vardir. 
Genel Kurul toplantilarinda pay sahipleri kendilenini diger pay sahipleri veya pay 

sahipleri diindan tayin edecekieri vekil vasitasiyla temsil ettirebilirler. 
Vekaleten oy verme i!em!erinde senmaye piyasasi mevzuati ye ilgili mevzuata uyulur. 
Genel Kuru!a katilma ye oy ku!!anma hakki, pay sahibinin pay!anni herhangi bir kuru!u 

nezdinde depo etmesi artina baglanamaz. 

D) Nisaplar 
Genel Kurul toplanti ye karar nisaplari konusunda TUrk Ticaret Kanunu hükumlerine, 

sermaye piyasasi mevzuati hUkUmleri He Sermaye Piyasasi Kurulunun kurumsal yönetim 
ilke!erine i1ikin diizen!eme!erine uyulur. 

E) Genel Kurul Toplantisina Elektronik Ortamda Katilim 
$irketin Genel Kurul toplanti!anna kati!ma hakki bulunan hak sahipleri bu top!antilara, 

TUrk Ticaret Kanununun 1 527'nci maddesi uyarrnca elektronik ortamda da katilabi!ir. 5irket, 
Anonim 5irketlerde Elektronik Ortamda Yapi!acak Genel Kurullara t1ikin YOnetmelik 
hUkUmleri uyannca hak sahip!erinin genel kurul toplantilarma elektronik ortamda 
katilmalanna, g6rd§ açiklama!anna, Oneride bulunma!arrna ye oy kullanmalanina imkan 
taniyacak elektronik genel kurul sistemini kurabi!ecegi gibi bu amac için o1uturu!mu 
sistem!erden de hizmet satin alabi!ir. Yapi!acak tUrn Gene! Kurul top!antilarinda 
SOz!emenin bu hUkmU uyarinca, kuru1mu o!an sistem Uzerinden hak sahiple 
temsilcilerinin, amlan Yönetmelik hUkUmlerinde belirtilen hakiarini kullanabilmesi s 



F) Bakanlik Temsilcisi Sirket'in olagan ye olaganustu Genel Kurul toplantilannda 
Ticaret Bakanligim temsilen Bakanlik Temsilcisinin gorevlendirilmesinde TUrk Ticaret 
Kanunu hUkilmieri He Anonim Sirketlerin Genel Kurul Toplantilannm Usul ye Esaslari ile Bu 
Toplantilarda Bulunacak Gflmrük Ticaret Bakanligi Temsilcileri Hakkinda YOnetmelik'in ilgili 
hUkUmleri uygularnr. 

LAN: 
Madde 12- Sirkete ait ilanlar, Turk Ticaret Kanunu ye sermaye piyasasi mevzuatrnda 

yer alan duzenleme ye belirtilen sürelere uymak kaydiyla yapilir. 
Sermaye Piyasasi Kurulu'nun dUzenlemelerine gore yapilacak Ozel durum aciklamalan 

He Kurulca ongorulecek her tUrlU açiklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanmda yapihr. 

HESAP DONEMI 'LE FINANSAL TABLO VE RAPORLAR: 
Madde 13- 5irket hesap yili Ocak ayirnn birinci gununden balar ye Arahk ayinin 

sonuncu giinfl sona erer. 
Semiaye Piyasasi Kurulu'nca dUzenlenmesi Ongorttlen finansal tablo ye raporlar He 

bagimsiz denetlemeye tabi olunmasi durumunda bagimsiz denetim raporu, TUrk Ticaret 
Kanunu ye Sermaye Piyasasi mevzuatinda belirlenen usul ye esaslar dahilinde hazirlamr ye 
kamuya duyurulur. 
KARIN TESPITI VE DAGITIMI: 

Madde 14- 5irket'in faaliyet dOnemi sonunda tespit edilen gelirlerden, 5irket'in genel 
giderleri ile muhtelif amortisman gibi 5irketce Odenmesi veya ayrilmasi zorunlu olan miktarlar 
He 5irket tUzel kiiligi tarafindan Odenmesi zorunlu vergiler dUUldftkten sonra geriye kalan ye 
yilhk bilancoda gOrulen dönem kari, varsa gegmi§ yil zararlarirnn dUtilmesinden sonra, 
sirasiyla aagida gOsterilen §ekilde dagitihr: 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 
a) Sermayenin %20' sine ulaincaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrilir. 
Birinci Kar Payi: 
b) Kalandan, varsa yil içinde yapilan bagi§ tutanrnn ilavesi He bulunacak meblag 

Uzerinden 5irket'in kar dagitim politikasi cercevesinde TUrk Ticaret Kanunu ye sermaye 
piyasasl mevzuatina uygun olarak birinci kar payi ayrihr. 

c) Yukaridaki indirimler yapildiktan sonra, Genel Kurul, kâr payimn, YOnetim Kurulu 
Uyelerine, ortakhk cahanlanna ye pay sahibi diindaki kiilere dagitilmasina karar verme 
hakiuna sahiptir. 

ikinci Kar Payi: 
d) Net dOnem kanndan, (a), (b) ye (c) bentlerinde belirtilen meblaglar dUUldUkten sonra 

kalan kismi, Gene! Kurul, kismen veya tamamen ikinci kar payi olarak dagitmaya veya Turk 
Ticaret Kanunu'nun 521 mci maddesi uyannca kendi istegi He ayirdigi yedek akçe olarak 
ayirmaya yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akce: 
e) Pay sahipleriyle kara itirak eden diger kimse!ere dagitilmasi kararla§tinlml§ olan 

kisimdan sermayenin %5'i orarnnda kar payi dUUldUkten sonra bu!unan tutarin yUzde onu, 
TUrk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fikrasi uyarinca genel kanuni yedek 
akceye ekienir. 

TUrk Ticaret Kanunu'na gore ayrilmasi gereken yedek akçeler aynlmadikça, Esas 
SOz!emede veya kar dagitim politikasrnda pay sahip!eri için belirlenen kar payi ayrilmadikça; 
baka yedek akce ayrilmasina, ertesi yila kâr aktarilmasina ye YOnetim Kuru!u Uye 
ortaklik ça1ian1arina ye pay sahibi diindaki kii1ere kãrdan pay dagitilmasin 



verilemeyecegi gibi, pay sahipleri için belirlenen kr payi nakden odenmedikce bu kii1ere 
kârdan pay dagitilamaz. 

Kar payi, dagitim tarihi itibanyla mevcut paylarin tümune, bunlann ihraç ye iktisap 
tarihieri dikkate alrnmaksizin eit olarak dagitilir. Bedelsiz paylar artirim tarihindeki mevcut 
paylara dagitilir. 

Dagitilmasina karar verilen karin dagitim §ekli ye zamaru, sermaye piyasasi mevzuati 
gOzetilerek YOnetim Kurulu'nun bu konudaki tek!ifi Uzerine Gene! Kurulca karar!atirihr. 

Bu Esas S6z1eme hük'um!erine gore Genel Kurul tarafmdan verilen Ur dagitim karari 
geri ahnamaz. 

Sirket aynca TUrk Ticaret Kanunu ye sermaye piyasasi mevzuati dUzenlemeleri 
cercevesinde ortakiarina kar payi avansi dagitabilir. 

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI: 
Madde 15-_Sirket, her çeit borclanma araci He Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan 

duzenlenen diger sermaye piyasasi araçlanni Sermaye Piyasasi Kanunu ye ilgili diger mevzuat 
hflktimleri cercevesinde ihraç edebilir. Bu sermaye piyasasi arac!arindan ilgili mevzuat 
hUküm!erince YOnetim Kurulu karari He ihraci mUmkUn olanlar YOnetim Kurulu karan He ihraç 
edilebilir. 5irket YOnetim Kurulu, tahvil ye borclanma araci nite!igindeki diger sermaye 
piyasasi arac!anm ihraç yetkisine haizdir. 

Yapilacak ihraclarda Sermaye Piyasasi Kanunu ye ilgili mevzuat cercevesinde 
OngorUlen limit ye hususlara uyulur. 

KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM: 

Madde 16- Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan uygulamasi zorunlu tutu!an Kurumsal 
Yönetim I!kelerine uyu!ur. Zorunlu ilkelere uyu!maksizin yapilan i!em1er ye ahnan yOnetim 
kurulu karar!an gecersiz olup, ibu Esas Soz!emeye aykiri sayilir. 

Kurumsa! Yönetim t!kelerinin uygulanmasi bakimindan önem!i nite!ikte sayilan 
i1em1erde ye Sirketin Onemli nitelikteki i1iki!i taraf i1em1erinde ye Uçuncfl kii1er lehine 
teminat, rehin ye ipotek verilmesine i1ikin i1em1erinde Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 
kurumsal yOnetime i1ikin dUzenlemelerine uyu!ur. 

YOnetim Kurulunda gOrev alacak bagimsiz Uyelerin sayisi ye nitelikieri Sermaye 
Piyasasi Kurulu'nun kurumsal yOnetime i!ikin dUzenlemelerine gore tespit edilir. 

SONA ERME VE TASFIYE: 
Madde 17- 5irketin sona ermesi, tasfiyesi ye buna bagli i1em1er hakiunda TUrk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasasi Mevzuati ye diger ilgili mevzuat hukiimleri uygulamr. 

KANUNI HUKUMLER: 
Madde 18- Bu esas söz!emede hUkUm bu!unmayan hususlar hakkrnda TUrk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasasi Mevzuati ye ilgili diger mevzuat hUkumleri uygularnr. 


