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KURULUg

Madde 1 :

Ankara Ticaret Sicil MUdiirltigU Ticaret sicilinin 27L277 numarasrnda 06290463J.9200013 Mersis
numarasr ile kayttlt (Naturel 1 Enerji Ticaret Limited Sirketi) nin TUrk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193.
Maddelerine gore tUr degi$tirmesi suretiyle; aqagrda, adlarr, soyadlan, yerle5im yerleri ve uyruklarr yazrl
kurucular araslnda TLirk Ticaret Kanunu'nun anonim girketlerin kurulmalan hakkrndaki hUktimlerine
gdre bir anonim Sirket teskil edilmiqtir.

Srra no: 1

Kurucunun Adr ve Soyadr :Yusuf $enel

Yerleqim yeri : YamaCtepe Mah. 93019 sk. 9/17 Oniki$ubat/Kahramanmaras

Uyrugu : TC

Kimlik No:117173580070

'iRKETiN 

UNVANI

Madde 2:

girketin Unvanr Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret Anonim $irketi'dir.

AMAC VE KONU

Madde 3: Sirket'in kurulug amact ve galtgma konusu $unlardtr:

Sirket, yenilenebilir enerji kaynaklarrndan elektrik iiretmek amactyla; elektrik tiretim santralleri

kurulmasr, kurulan santrallerin iqletilmesi, tiretilen elektrik enerjisinin ticareti ile iStigal eder.

Sirket bu amactnr gerqekle5tirmek iizere elektrik piyasasrna iligkin ilgili me\rzuata uygun olarak

aqagrdaki konularda faaliyette bulunacakttr.

Elektrik iiretmek amactyla yurt iqinde veya yurt dr$rnda elektrik santralleri kurmak, i$letmeye almak,

devralmak, kiralamak, kiraya vermek veya kurulmug olanlarr satrn almak. Gerektiginde elektrik iiretim

iisansr almak. crkartmak.

Hidroelektrik santralleri, jeotermal elektrik tiretim santralleri, g0ne9 enerji santralleri, ruzgar enerji

santralleri, rr]zgar tribiinlerini parga parqa veya ttim olarak almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak,

kurulumunu yapmak, gerektiginde bu santrallere ili5kin soktilebilen pargalann ithalat-ihracattnl

yapmak, bakrm ve onanmrnr yapmak.

Urettigi elektrik enerjisini ve/veya kapasiteyi toptan satr$ lisansr sahibi tuzel ki5ilere, perakende satrs

lisansr sahibi tLizel kisilere ve serbest tLiketicilere, veya ilgili kurulu5lara ikili anlaSmalar yoluyla satmak.

Sirket amaq ve konusu ile ilgili, hususlarr gerqeklestirmek iqin 5irket faaliyetleri ile stnrrh olmak kaydt ile,

yatlrrmcrlarrn aydtnlattlmastnt teminen sermaye piyasasr meuzuatr qergevesinde gerekli ozel durum

aqrklamalarrnrn yaptlmast kaydryla a5a!rdaki huquslar ile de i$tigal edebilir.
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a ) Sirket, Sermaye Piyasasr Kanununun 21. Maddesi sakh kalmak kaydryla, amaq ve konularr ile ilgili

yeni qirketler kurabilir, kurulmu5 olanlara igtirak edebilir. AmaC ve konunun gerqekleqmesi iqin,

yatrnmcrlann aydrnlatrlmasrnr teminen Sermaye Piyasasr mevzuatr gergevesinde gerekli ozel durum

aqrklamalarrnrn yaprlmasr kaydryla, gerekli iq ve drg kredileri temin edebilir ve bu kredilerin kullanrlmast

iqin her tiirlii tasarrufta bulunabilir.

b ) Faaliyet konularr ile ilgili olarak, yatrnmcrlann aydrnlatrlmasrnr teminen, sermaye piyasasr mevzuatr

qerqevesinde gerekli ozel durum agrklamalarrnrn yaprlmasr kaydryla, menkul, gayrimenkul mal ve araq

edinmek, bunlarr i5letmek, satrn almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayri menkule miiteallik tevhid

ifraz terk irtifak hakkr tesisi ve benzeri t0m i$lemleri yapmak, 5irketin lehine ayni haklar tesis etmek.

c ) Faaliyet konularr ile ilgili olarak, acenteler, mrimessillikler, Eubeler aqmak ve pazarlamacrhk

faaliyetinde bulunmak.

d ) Faaliyet konularr ile ilgili olarak yerli ve yabancr 5irketler ile anlagmalar yaprp yurt iqi ve yurt drqrnda

ihalelere girmek.

e ) Kurucu olarak katrldrgr ve i5tirak etti!i mevcut veya kurulacak 5irketlerin idare ve teknik

organizasyonlarrnr sa!lamak.

f ) Faaliyet konusu ile ilgili, yattnmctlann aydrnlatrlmasrnr teminen sermaye piyasast mevzuatl

gerqevesinde gerekli ozel durum aqrklamalarrnrn yaprlmasr kaydtyla yerli ve yabanct Sahts $irketleri

sermaye qirketleri adi $irket ve gerqek kiqilerle yabano sermayeli 5irketler, adi ortakllklar ve i5

ortakhklarr kurmak, kurulmug ortakhklara katrlmak, bunlann hisse senetlerini ve tahvillerini yatrnm

hizmet ve faaliyeti niteli!inde olmamak kaydryla almak ve satmak.

9 ) Amacr ile ilgili olarak marka, ihtira beratr, ustahk (know-how) ve diger srnai mtilkiyet haklarrnr iktisap

etmek, devir ve ferag etmek ve bunlar tizerinde lisans anla5malarl yapmak.

h ) Faaliyet konularr ile ilgili her ttirlU enerji nakil hatlan, tesis bina ve alt yapt ingaat iSlerini yapmak,

ba5kalarrna yapttrmak.

| ) Faaliyet konulan ile ilgili hisseli ve hissesiz arca, arazi ve diler gayrimenkulleri satrn alabilir, satabilir

parsellere bolerek hakiki ve hiikmi Sahrslara satmak iizere hukuki, mali ve ticari i5lemler ile me\rzi imar

projeleri ve diger projeleri yaprm ile intifa, irtifa, sLikna, tapu cins tahsisi, kat m!lkiyeti, ifraz, tevhit

yapar, devir ve ferao verebilir.

Sirketin kendi adrna ve 3. kiqiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkt

tesis etmesi hususlarrnda sermaye Piyasast mevzuatl qerqevesinde belirlenen esaslara uyulur.

MERKEZ VE $UBELER

Madde 4: Sirketin merkezi Ankara'dadrr. Adresi Krzrlrrmak Mah. 1450 5k. ATM Plaza B Blok 1/68

qankaya/Ankara'drr. Merkez adres degi5ikliginde yeni merkez adres, ticaret siciline tescil ve T0rkiye

Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayflca Ticaret Bakanltot'na ve Sermaye Piyasast Kurulu'na

bildirilir. Tescil ve ilan edilmi5 adrese yaprlan tebligat Sirkete yaprlmr5 sayrlrr. Tescil ve ilan edilmi$

adresinden ayrrlmrg olmasrna ragmen, yeni adresini sLiresi iqinde tescil ettirmemis 5irket igin bu durum

fesih sebebi sayrIr. $irket, Yonetim Kurulu'nun alacagr karara dayanarak Ticaret Bakanltgt'na, sermaye

Piyasasr Kurulu'na ve gerektiginde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydlyla, yurtiqinde ve dt5tnda

$ube, bUro ve mUmessillikler aqabilir.
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$irketin siiresi srnrrsrz olarak belirlenmiqtir.

SERMAYE

Madde 6: Sirket 6362 sayrh Sermaye Piyasasr kanun h0kUmlerine gore kayrth sermaye sistemini kabul

etmis ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 28/03/2OL9 tarih ve 19/412 sayrlr izni ile bu sisteme geqmiltir.

$irketin kayrtlr sermaye tavanr 100.000.000 (yrizmilyon) TL olup, her biri l TL nominal degerde

100.000.000 (yLizmilyon) paya b6[inmiiStrir.

Sermaye Piyasasr Kurulunca verilen kayrth sermaye tavanr izni, 2019-2023 yrllan (5 yrl) iqin geqerlidir.

2023 ytlt sonunda izin verilen kayrth sermaye tavanrna ulafllamamrq olsa dahi, verilen tavan ya da yeni

bir tavan tutan i(in Sermaye Piyasasr Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yrh geqmemek

Uzere yeni bir siire igin yetki almasr zorunludur. Soz konusu yetkinin alnmamasr durumunda yonetim

kurulu kararryla sermaye artrnmr yaprlamaz. girketin qrkarrlmr; sermayesi 25.000.000 (Yirmibe$milyon)

TL olup, soz konusu qrkanlmr$ sermaye muvazaadan ari gekilde tamamen ve nakden ddenmistir.

Sermayeyi temsil eden paylarrn dagrhmr a5agrdaki gibidir.

UTIAK ISMI Grubu Pay Sayrsl Pay Tutarl

Yusuf 5enel 3.000.000 3.000.000

Yusuf Senel B 22.000.000 22.000.000

Sirket'in sermayesi, gerekti0inde TUrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatt hUk0mleri

eercevesinde artrrrlabilir veya azaltrlabilir.

A grubu paylar nama yazrlrdrr. B grubu paylar ise hamiline yazrhdrr. (rkarrlmrq sermayenin halka az
edilecek krsmrnrn tamamr B grubu hamiline yazrh paylartndan kargrlanrr.

Sirket yonetim kurulu A grubu paylarrn devrine TLirk Ticaret Kanunu 493.maddede tanrmlanan

gerekqelerle srnrrh kalmak kaydryla onay vermeyebilir.

Sermaye artrnmlannda Yonetim Kurulunca aksi kararla5trrrlmadrkga, her grup kendi grubundan r0qhan

hakkr kullanrr. A Grubu pay sahiplerinin ri.iqhan hakkr kullantmtndan arta kalan paylar olmasr

durumunda bu pay grubu ba5kaca bir igleme gerek kalmaksrzrn B Grubu ve hamiline yaztlt paya

ddnijsiir. Ancak Yonetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnr krsrtladrgr takdirde qrkanlacak

yeni paylarrn ttimri B Grubu ve hamiline yazrh olarak qtkanltr. Ayrtca, yonetim kurulu sermaye

artrrrmlarrnda A Grubu paylar karqrhgrnda B Grubu hamiline pay qrkarmaya da yetkilidir.

Yonetim Kurulu, Sermaye Piyasasr Kanunu hrikiimlerine uygun olarak gerekli gdrdiioo zamanlarda

kayrth sermaye tavanrna kadar yeni pay ihraq ederek gtkartlmt5 sermayeyi artttrmaya, imtiyazll pay

sahiplerinin haklarrnrn krsrtlanmasr ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandrnlmast ile primli

veya nominal degerinin altrnda pay ihracr konularrnda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklartnt

krsrtlama yetkisi pay sahipleri arasrnda e$itsizli0e yol aqacak Sekilde kullantlamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydilegtirme esaslan Cerqevesinde kayden izlenir.

YONETiM KURUtUNUN SEqiMi, G6REVLERi, SORUMtULUKLART VE TOPLANTITARI

Madde 7: girketin i5leri ve idaresi Genel Kurul tarafrndan Tiirk Ticaret Kanunu hUkUmlerince segilecek
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5irketin yonetim kurulu toplantrsrna katrlma hakkrna sahip olanlar bu toplantrlara, T0rk Ticaret

Kanununun 1527'nci maddesi uyarrnca elektronik ortamda da katrlabilir. Sirket, Ticaret $irketlerinde
Anonim Sirket Genel Kurullarr Drtrnda Elektronik Ortamda Yaprlacak Kurullar Hakktnda Tebli0

hLikUmleri uyarrnca hak sahiplerinin bu toplantrlara elektronik ortamda katrlmalanna ve oy vermelerine

imkan tanryacak Elektronik Toplantr Sistemini kurabilecegi gibi bu amaq igin oluSturulmuq sistemlerden

de hizmet satrn alabilir. Yaprlacak toplantrlarda Sirket sdzlelmesinin bu hukmU uyannca kurulmu$ olan

sistem rlzerinden veya destek hizmeti ahnacak sistem iizerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta

belirtilen haklannr Tebli0 hriktimlerinde belirtilen qerqevede kullanabilmesi saglantr.

Yonetim kurulu rjye sayrsrnrn 6 veya 7 0yeden oluqmast durumunda 3 Uyesi A Grubu pay sahipleri veya

gosterecekleri adaylar arastndan seqilir.

Yonetim kurulu Oye sayrsrnrn 8 ki5iden olu$masr durumunda 4 iiyesi A Grubu pay sahipleri veya

gosterecekleri adaylar arasrndan seqilir.

Yonetim Kurulu'nda gorev alacak baormsrz ijyelerin sayrsr ve nitelikleri Sermaye Piyasast Kurulu'nun

Kurumsal Yonetime iliqkin d0zenlemelerine g0re tespit edilir.

Kalan yonetim Kurulu iiyeleri B Grubu pay sahipleri veya gosterecekleri adaylar araslndan seqilir.

Ydnetim Kurulu her yrl i.iyeleri arasrndan bir ba$kan ve ba5kanrn bulunmadrlt zamanlarda ona vekalet

etmek Ozere bir ba5kan vekili seqer.

Ydnetim Kurulu Liyeleri Uq yrl iqin seqilirler, azledilmig olmadrkqa seqim sUresi sona eren Ydnetim Kurulu

Liyeleri tekrar seqilebilirler. Bir Uyeligin herhangi bir nedenle bo5almasr halinde, Ydnetim Kurulu, Tiirk

Ticaret Kanunu'nda ve igbu ana sozleqmede belirtilen tartlan haiz bir kimseyi gegici olarak bu yere iiye

seqer ve ilk genel kurulun onayrna sunar. Boylece seCilen riye eski Uyenin gdrev siiresini tamamlar.

Ydnetim kurulu btinyesinde komitelerin olu$turularak, komitelerin gorev alanlan qaltsma esaslart Ttirk

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu, Sermaye Piyasast Kurulu'nun kurumsal yonetime iliSkin

dUzenlemeleri ve ilgili diger mevzuat htiktimlerine g<!re gergekle5tirilir.

Yonetim kurulu, T0rk Ticaret Kanununun 3T8.maddesinde tanrmlanan; lirketin varhotnt, geliSmesini ve

devamrnr tehlikeye dLisiiren sebeplerin erken teghisi, bunun iqin gerekli onlemler ile qarelerin

uygulanmasr ve riskin yctnetilmesi amacryla, riskin erken saptanmasrna ili5kin komite olusturur.

Kurumsal Yonetim ilkelerinin uygulanmasr bakrmrndan onemli nitelikte sayrlan iglemlerde ve qirketin

her trirlii ili5kili taraf iglemlerinde ve Uqrincij kiEiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliSkin

iqlemlerinde Sermaye Piyasast Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin dtizenlemelerine uyulur.

Genel Kurul lUzum gdrtirse, Yonetim Kurulu Uyelerini her zaman degi5tirebilir

TUrk Ticaret Kanunu'nun 394.iincii maddesi uyarrnca, tutarlann Genel Kurul'da belirlenmesi kaydlyla,

yonetim kurulu Liyelerinin huzur hakkr, Ucret, ikramiye, ve prim, arag, konut haklarr vardlr. Baglmslz

yonetim kurulu iiyelerinin ricretlerine ilitkin Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mewuat htikUmleri

sakLdrr.

giRKETiN TEMsit vE iLZAMI

Madde 8: Sirketin ydnetimi ve dr5arrya kargr temsili Yonetim Kurulu'na aittir. Ydnetim Kurulu, Tiirk

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasast Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafrndan kendisine

verilen gorevleri ifa eder. girket tarafrndan verilecek bUtrin belgelerin ve yaprlacak sozleqmelerin geqerli

olabilmesi igin, bunlarrn
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taqrmasr gereklidir. Yonetim Kurulu baqkanr tek basrna girketi temsil edebilir ve Sirket unvanr altrna

miinferiden koyacagr imzalarla Sirketi ilzam ve taahhrit altrna sokabilirler.

Yonetim Kurulu, kabul edecegi ve yayrnlayacalr bir iq yonerge ve imza sirkrileri ile genel mUdiir, genel

miidUr yardrmcrsr, mridrir ve 5eflerine de belli srnrrlar iqinde biri ycinetim kurulu iiyesi olmak koquluyla

qift imza ve ilzam yetkisi verebilir. Bu durumda TLirk Ticaret Kanunu'nun 36T.maddesinin ilk frkrasrnrn

htikUmlerine uygun bir iC yonerge diizenler. iq ycinerge ile gorev tanrmr yaprlan ve 5irketi temsil yetkisi

verilen genel mLidiir, $irketi borq ve taahhi]t altrna sokacak herhangi bir iqlem yapamaz. Sciz konusu

yetkiler hiqbir qekilde ba5kalarrna devredilemez.

girket iglerinin ve faaliyetinin geli5mesi ile Yonetim Kurulu l0zum ve ihtiyaq gordUgti takdirde idare

iqlerinin ve gorevlerinin kendi tiyeleri arasrnda ne qekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceEini

tespit eder. Aynca; TTK md.368 ve 371 hUkumlerine gore ticari mtimessil, ticari vekil ve /veya diger tacir
yardrmcrlarrnr atayabilir. TTK md.371 hUkmtine gore srnrrh yetkiye sahip ticari vekil veya diQer tacir

yardrmcrlarr olarak atanacak temsile yetkili olmayan yonetim kurulu iiyeleri veya $irket'e hizmet aktiyle

bagI olanlarrn gorev ve yetkileri hazrrlanacak iq yonergede belirlenerek tescil ve ilan edilir.

DENETqitER VE G6REVtERi

Madde 9: Ti.irk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuatta dngortjlen diger hususlartn

denetiminde, Trirk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasasr l'/evzuatrntn ilgili htik0mleri uygulanrr.

GENET KURUT

Madde 10:

a. Davet Sekli:

Genel Kurullar olagan veya ola0anUstii olarak toplanrr.

b. Bildirim:

Olaoan ve olaoanustti Genel Kurul toplantrlan, ilan ve toplantr giinu hariq toplantr tarihinden en az Uq

hafta once duyurulur. 8u duyuruya, 90ndem ve toplantr ile ilgili diger belgeler de eklenir. Yaptlacak

duyurularda, Tiirk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemeleri ile, bu qereevede ytirUrltj0e

giren diizenlemelere uyulur.

c. Toplantr Zamanr:

OlaQan Genel Kurul, Sirketin hesap devresinin sonundan itibaren Uq ay igerisinde ve senede en az bir

defa, olalanustii Genel Kurullar ise girket iglerinin icap ettirildili hallerde ve zamanlarda toplantr.

d. Genel Kurula Katrlma, Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olagan ve ola{anristii Genel Kurul toplantrlannda hazrr bulunan hissedarlarrn veya yetkililerin her bir A

Grubu pay iqin onbe5 oyu, her bir B Grubu pay iqin bir oyu vardrr. Genel Kurul toplantrlannda

hissedarlar kendilerini diger hissedarlar veya hariqten tayin edecekleri vekil vasrtasryla temsil

ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya iliqkin Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemelerine uyulur. Sirkete
hissedar olan vekiller kendi oylarrndan baqka temsil ettikleri hissedann sahip oldugu oylan da

kullanmaya yetkilidirler.
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T0rk Ticaret Kanunu madde 47913. maddesi

kullanrlamaz:

- Esas sozlegme degl5ikligi.

- iqlem denetqilerinin seqimi.

geregince; Oy'da imtiyaz, aqagrdaki kararlarda

- ibra ve sorumluluk davast aqtlmast.

girket, genel kurula katrlmak isteyen pay sahibinden, paylarrn sahibi oldugunu kanltlayan belgeleri veya

pay senetlerini, $irkete, bir kredi kurulu5una veya baSka bir yere depo edilmesi tartlnl isteyemez'

e. Mtizakerelerin Yaptlmast ve Karar Nisabl:

$irket Genel Kurulu toplantrlarrnda ilgili mevzuatrn ongordLi9u asgari hususlar muzakere edilerek

gerekli kararlar altntr. Genel Kurul toplanttlan ve toplantrlardaki karar nisabt TTK ve Sermaye Piyasasl

mevzuatr hiikUmlerine tabidir.

f. Toplantr Yeri:

Genel Kurul, sirketin yonetim merkezi binasrnda veya y6netim merkezinin bulundu!u 5ehrin elveri5li bir

yerinde toplantr.

g. Sirketin genel kurul toplantrlarrna katrlma hakkr bulunan hak sahipleri bu toplantllara, Ttirk Ticaret

Kanununun 1527 nci maddesi uyarrnca elektronik ortamda da katrlabilir. $irket, Anonim Sirketlerde

Elektronik ortamda Yaptlacak Genel Kurullara ili$kin Yonetmelik hukijmleri uyartnca hak sahiplerinin

genel kurul toplanttlanna elektronik ortamda katllmalarrna, gorii$ aqrklamalarlna, oneride

bulunmalarrna ve oy kullanmalarrna imkan tanryacak elektronik genel kurul sistemini kurabilecegi gibi

bu ama( iqin oluqturulmuE sistemlerden de hizmet satrn alabilir. Yaptlacak tiim genel kurul

toDlanttlannda esas sozle$menin bu hukmri uyarrnca, kurulmu$ olan sistem iizerinden hak sahiplerinin

ve temsilcilerinin, antlan Yonetmelik hLikUmlerinde belirtilen haklartnl kullanabilmesi saglantr.

itAN

Madde 11: Sirket taraftndan yaprlacak ilanlarda, TUrk Ticaret Kanunu, sermaye Piyasast Kanunu ile

Sermaye Piyasast Kurulu dUzenlemelerine ve ilgili mevzuat hLjktimlerine uyulur.

HESAP D6NEMi VE YITUK RAPORTAR

Madde 12: Sirket hesap donemi bir takvim yrh olup, Ocak ayrnrn birinci g0n0 baSlar ve Araltk aytntn

sonuncu giinri sona erer.

Sermaye Piyasasr Kurulu'nca dUzenlenmesi ongoriilen finansal tablo ve raporlar ile bagtmstz

denetlemeye tabi olunmasr durumunda bagrmsrz denetim raporu, TLirk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Piyasasr mevzuatrnda belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazlrlanrr ve kamuya duyurulur.

KARIN TESPITi VE DAGMMI

Madde 13: 'Sirketin faaliyet donemi sonunda tespit edilen gelirlerden, $irketin genel giderleri ile

muhtelif amortisman gibi 5irketqe odenmesi veya aynlmasr zorunlu olan miktarlar ile girket tLizel kigili$i

tarafrndan odenmesi zorunlu vergiler dti5Lildtikten sonra geriye kalan ve ytlltk bilanCoda gortilen

donem kan, varsa geqmi5 yrl zararlarrnrn d0gtilmesinden sonra, srrasryla a5a!rda gosterilen gekilde tevzi

otunur:
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Genel Kanuni Yedek Akge:

a) Sermayenin o/o2l'sine ula5rncaya kadar % 5'i kanuni yedek akqeye ayrtltr.

Birinci K6r payr:

b) Kalandan, varsa yrl iqinde yaprlan bagr5 tutannrn ilavesi ile bulunacak mebla! Ozerinden, $irket'in k6r

dagtttm politikast qerqevesinde TLirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuattna uygun olarak

birinci k5r payr ayrrlrr.

c) Yukarrdaki indirimler yaprldrktan sonra, Genel Kurul, k6r payrnrn, yonetim kurulu tiyelerine, ortakltk

qaIqanlarrna pay sahibi drqrndaki kisilere dagrttlmastna karar verme hakklna sahiptir.

Ikinci Kar payr:

d) Net donem k6rrndan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblaglar diisttikten sonra kalan krsmr,

Genel Kurul, krsmen veya tamamen ikinci k6r payr olarak dagrtmaya veya TUrk Ticaret Kanunu'nun 521

inci maddesi uyarrnca kendi istegi ile ayrrdr0r yedek akge olarak ayrrmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akqe:

e) Pay sahipleriyle kAra iStirak eden diger kimselere dagrtrlmasr kararlaStrnlmti olan ktstmdan,

sermayenin % 5'i oranrnda k6r payr dLi5UldLikten sonra bulunan tutarln yuzde onu, TTK'ntn 519 uncu

maddesinin ikinci frkrasr uyannca genel kanuni yedek akqeye eklenir.

TTK'ya gore ayrrlmasr gereken yedek akgeler ile esas sozlegmede veya kAr dagrtrm politikastnda pay

sahipleri iqin belirlenen k6r payr ayrrlmadrkqa; ba5ka yedek akge ayrtlmastna, ertesi yrla k6r

aktanlmasrna, yonetim kurulu iiyelerine, ortakhk eah$anlanna ve pay sahibi dr5rndaki kigilere kirdan pay

daOrtrlmasrna karar verilemeyecegi gibi, pay sahipleri iqin belirlenen k6r payr nakden odenmedikqe bu

ki5ilere k6rdan pay da0rtrlamaz.

Ker payt, dagtttm tarihi itibanyla mevcut paylann tiimrine, bunlann ihraq ve iktisap tarihleri dikkate

ahnmaksrzrn e$it olarak dagrtrhr.

Dagttrlmastna karar verilen kenn daottrm gekli ve zamanr, yonetim kurulunun bu konudaki teklifi

Lizerine genel kurulca kararlastrnlrr.'

Bu esas sozletme hiiktimlerine gore genel kurul tarafrndan verilen k6r dagrtrm karart geri altnamaz.

KAR PA'TI AVANSI

Madde 14: Yonetim Kurulu, Genel Kurul tarafrndan yetkilendirilmig olmak ve Sermaye Piyasast Kanunu

ile bu konudaki Sermaye Piyasasr Mevzuattna uymak ko$uluyla kar payr avanst verilmesine karar

verebilir. Bir faaliyet doneminde verilecek toplam kar payr avansr, bir onceki yrla ait net donem kartntn

yarrsrndan, ve ilgili ara donem finansal tablolannda yer alan net donem kart hariq, kar daortrmrna konu

edilebilecek diger kaynaklardan dri$rik olanrnr aqmamak kaydryla belirlenir. Yonetim kurulu onceki

donemde odenen kar payr avanslarr mahsup edilmeden kar payr avansr verilmesine, dalrtrlmasrna karar

veremez.

SiRKETiN FEsiH vE iNFisAHt

Madde 15: Sirketin fesih ve infisahr halinde tasfiyesi T0rk Ticaret Kanunu hUktjmleri ve Sermaye

Piyasasr Mevzuatr htikijmleri uyannca yUrijttiliir.

KURUMSAt YONETiM itKEtERiNE UYUM
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Madde 16: Sermaye Piyasasr Kurulu tarafrndan uygulamasr zorunlu tutulan Kurumsal Ydnetim

Ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksrzrn yaprlan i5lemler ve ahnan ydnetim kurulu kararlarl

gegersiz olup esas sozlegmeye aykrrr sayrlrr, Kurumsal Yonetim Ilkelerinin uygulanmasr bakrmrndan

dnemli nitelikte sayrlan i5lemlerde ve Sirketin onemli nitelikteki iliqkili taraf iqlemlerinde Sermaye

Piyasasr Kurulu'nun kurumsal y6netime iligkin dtizenlemelerine uyulur, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun

bagrmsrz yonetim kurulu Oyelerine iliqkin dUzenlemelerine tabi olunmasr durumunda, yonetim

kurulunda gorev alacak ba!rmsrz tiyelerin sayrsr ve nitelikleri Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal

ydnetime iliqkin dtizenlemelerine gdre tespit edilir.

KANUNi HUKUMLER

Madde 17: Bu ana sozle5mede bulunmayan hususlar hakkrnda Trirk Ticaret Kanununun ve Sermaye

Piyasasr Kanununun htjki.imleri uygulanrr.
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