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EK: 
 

 
 ESKĠ ġEKĠL 

ORTAKLIĞIN AMACI VE FAALĠYET KONULARI 

MADDE 3  

3.1. Ortaklığın Amacı 

Ortaklığın amacı ve misyonu aşağıda gösterilmiştir.  

a)  Ortaklığın uzun menzilli uçuş ağı (network) yapısını büyüterek, küresel 
hava yolu şirketi kimliğini geliştirmek; 

b) Ortaklığın teknik bakım ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik bakım 
üssü haline getirerek teknik bakım hizmetleri sağlayıcısı olma 
kimliğini/vasfını geliştirmek; 

c) Ortaklığın yer hizmetleri ve uçuş eğitimi dahil stratejik önemi olan her 
türlü sivil havacılık hizmeti alanında hizmet sağlayıcısı olma kimliğini 
geliştirmek; 

d) Ortaklığın yurt içi hava taşımacılığındaki lider konumunu muhafaza 
etmek; 

e) Ortaklığın yurt dışındaki imajını geliştirecek ve pazarlama imkanlarını 
yükseltecek şekilde kendi uçuş ağını tamamlayacak küresel bir hava yolu 
ittifakı ile işbirliğine girerek kesintisiz ve kaliteli uçuş hizmeti sunmasını 
sağlamak; 

f) İstanbul‟u önemli bir uçuş merkezi (hub) haline getirmek. 

3.2. Ortaklığın Faaliyet Konuları 

Ortaklık 3.1. maddesinde yeralan amaç ve misyonu gerçekleştirmek 
amacıyla yurt içinde ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlerini 
yapmak üzere kurulmuş olup, faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir : 

 

 
YENĠ ġEKĠL 

ORTAKLIĞIN AMACI VE FAALĠYET KONULARI 

MADDE 3  

3.1. Ortaklığın Amacı 

Ortaklığın amacı ve misyonu aşağıda gösterilmiştir. 

a)  Ortaklığın uzun menzilli uçuş ağı (network) yapısını büyüterek, küresel 
hava yolu şirketi kimliğini geliştirmek; 

b) Ortaklığın teknik bakım ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik bakım 
üssü haline getirerek teknik bakım hizmetleri sağlayıcısı olma 
kimliğini/vasfını geliştirmek; 

c) Ortaklığın yer hizmetleri ve uçuş eğitimi dahil stratejik önemi olan her 
türlü sivil havacılık hizmeti alanında hizmet sağlayıcısı olma kimliğini 
geliştirmek; 

d) Ortaklığın yurt içi hava taşımacılığındaki lider konumunu muhafaza 
etmek; 

e) Ortaklığın yurt dışındaki imajını geliştirecek ve pazarlama imkanlarını 
yükseltecek şekilde kendi uçuş ağını tamamlayacak küresel bir hava yolu 
ittifakı ile işbirliğine girerek kesintisiz ve kaliteli uçuş hizmeti sunmasını 
sağlamak; 

f) İstanbul‟u önemli bir uçuş merkezi (hub) haline getirmek. 

3.2. Ortaklığın Faaliyet Konuları 

Ortaklık 3.1. maddesinde yer alan amaç ve misyonu gerçekleştirmek 
amacıyla yurt içinde ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlerini 
yapmak üzere kurulmuş olup, faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir : 
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a) Türkiye içinde ve dışında bir yerden diğer yere  yolcu, posta, hayvan ve 
eşyaya ilişkin her türlü hava  taşımacılığı ve bunlarla ilgili her iş ve işlemi  
yapmak; 

b)  Ortaklığa, diğer hava yollarına ve  taşıma  işleri  ile uğraşan başka 
gerçek ve tüzel kişilere ait uçaklar  ile diğer taşıt araçları için bilet ve yük 
senedi satmak ve bilet satış yerleri ile hava taşımacılığına ait depolar 
kurmak ve işletmek, 

c)  Uçak, uçak donanımı, hava taşımacılığı ile  ilgili  her türlü donanım ve 
gereçleri satın almak, satmak, kiralamak, kira ile tutmak, üretmek, 
onarmak ve bunların  bakımını ve korunmasını sağlamak için hangarlar, 
depolar, onarım ve donatım tesisleri kurmak ve işletmek, 

d) Hava taşımacılığı ile ilgili yolcuların, postanın, hayvanların ve eşyanın 
taşınması için her türlü  taşıt  ve aracı işletmek; 

e)  "yer hizmetleri” ve “ikram”  hizmetleri sunmak; 

f) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet konuları  ile  ilgili organizasyonları (şube, 
temsilcilik, büro gibi) kurmak ve işletmek, konusu ile ilgili mal ve hizmetleri  
ihraç ve ithal etmek; 

g) Yukarıda sözü geçen işlerden herhangi birini yapmak amacıyla telefon, 
telsiz telefon, telsiz telgraf tesisleri ve donanımı ile enerji tesisleri ve 
haberleşme hatları ile ilgili diğer her türlü  donanım  tesisleri, 2813 sayılı 
Telsiz Kanunu ve diğer mevzuat  hükümlerine uygun olarak kurmak ve 
işletmek; 

h) Havaalanı kurmak, işletmeciliğini yapmak  veya kiraya vermek; 

ı) Gereken hallerde yurtiçi noktalara karayolu ile gümrüklü eşya taşımak; 

i) Gümrük idaresinin denetiminde sundurma işletmeciliği yapmak için 
ambar, antrepo açmak ve işletmek;        

 

 

 

a) Türkiye içinde ve dışında bir yerden diğer yere  yolcu, posta, hayvan ve 
eşyaya ilişkin her türlü hava  taşımacılığı ve bunlarla ilgili her iş ve işlemi  
yapmak; 

b)  Ortaklığa, diğer hava yollarına ve  taşıma  işleri  ile uğraşan başka 
gerçek ve tüzel kişilere ait uçaklar  ile diğer taşıt araçları için bilet ve yük 
senedi satmak ve bilet satış yerleri ile hava taşımacılığına ait depolar 
kurmak ve işletmek, 

c)  Uçak, uçak donanımı, hava taşımacılığı ile  ilgili  her türlü donanım ve 
gereçleri satın almak, satmak, kiralamak, kira ile tutmak, üretmek, 
onarmak ve bunların  bakımını ve korunmasını sağlamak için hangarlar, 
depolar, onarım ve donatım tesisleri kurmak ve işletmek, 

d) Hava taşımacılığı ile ilgili yolcuların, postanın, hayvanların ve eşyanın 
taşınması için her türlü  taşıt  ve aracı işletmek; 

e)  "yer hizmetleri” ve “ikram”  hizmetleri sunmak; 

f) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet konuları  ile  ilgili organizasyonları (şube, 
temsilcilik, büro gibi) kurmak ve işletmek, konusu ile ilgili mal ve hizmetleri  
ihraç ve ithal etmek; 

g) Faaliyet konuları ile ilgili işlerden  herhangi birini yapmak amacıyla 
telefon, telsiz telefon, telsiz telgraf tesisleri ve donanımı ile enerji tesisleri 
ve haberleşme hatları ile ilgili diğer her türlü  donanım  tesisleri, 2813 sayılı 
Telsiz Kanunu ve diğer mevzuat  hükümlerine uygun olarak kurmak ve 
işletmek; 

h) Havaalanı kurmak, işletmeciliğini yapmak  veya kiraya vermek; 

ı) Gereken hallerde yurtiçi noktalara karayolu ile gümrüklü eşya taşımak; 

i) Gümrük idaresinin denetiminde sundurma işletmeciliği yapmak için 
ambar, antrepo açmak ve işletmek;  
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j) Yukarıda yazılı  işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla taşınır ve 
taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek ve kiralamak, kendi 
borç ve alacakları için ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis 
edilenleri fekketmek, ticari işletme rehini tesis etmek, Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla 
iştiraklerine kefil olmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemleri 
yapmak; 

 

 

k) Yürürlükteki mevzuatın müsaadesi oranında, faaliyetleri ile ilgili olarak 
uluslararası kuruluşlara üye olmak ve diğer ülke havayolu işletmeleri ile 
anlaşmalar yapmak amacıyla her türlü mali ve idari faaliyetlerde bulunmak 
ve üretime ve taşımacılığa  ilişkin  her  türlü  işleri yapmak; 

l) İlgili mevzuat çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak, sigorta  
şirketlerine ortak olmak; 

m) Yukarıda sayılan işleri doğrudan yapmak veya kuracağı yeni şirketler 
veya iştirak edeceği şirketler suretiyle yaptırmak,  yurtiçi ve yurtdışı 
iştirakler kurmak, kurulmuş veya kurulacak iştiraklerin kendisine ait 
hisseleri üzerinde tasarrufta bulunmak; 

n) Petrol ve petrol yan ürünleri almak , satmak ve bu konuda bayilik 
distribütörlük ve  benzeri işlerle iştigal etmek; 

o) Bilgisayar yazılım ve donanımları almak ,satmak ve bu konuda bayilik  
distribütörlük ve benzeri işlerle iştigal etmek; 

p) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla ve ilgili 
mevzuat uyarınca yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her 
nevi menkul kıymet ve ticari senedi, kar ortaklığı belgesini, finansman 
bonosu ve hisse senedine dönüşebilen tahvili çıkarmak, edinmek, elden 
çıkarmak, teminat olarak göstermek veya bunlarla ilgili sair hukuki 
tasarruflarda bulunmak; 

 

j) Faaliyet konuları ile ilgili işlerden  herhangi birinin yapılması amacıyla 
taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek ve 
kiralamak, kendi borç ve alacakları için ipotek dahil her türlü takyidat tesis 
etmek, tesis edilenleri fekketmek, ticari işletme rehini tesis etmek, 
Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Ortaklığın olağan ticari 
faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine ve  mali tabloların 
hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen 
iştirakler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis etmek, iştiraklerine borç 
vermek bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemleri yapmak; 

k) Yürürlükteki mevzuatın müsaadesi oranında, faaliyetleri ile ilgili olarak 
uluslararası kuruluşlara üye olmak ve diğer ülke havayolu işletmeleri ile 
anlaşmalar yapmak amacıyla her türlü mali ve idari faaliyetlerde bulunmak 
ve üretime ve taşımacılığa  ilişkin  her  türlü  işleri yapmak; 

l)   İlgili mevzuat çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak, sigorta  
şirketlerine ortak olmak; 

m) Faaliyet konuları ile ilgili işleri doğrudan yapmak veya kuracağı yeni 
şirketler veya iştirak edeceği şirketler suretiyle yaptırmak,  yurtiçi ve 
yurtdışı iştirakler kurmak, kurulmuş veya kurulacak iştiraklerin kendisine ait 
hisseleri üzerinde tasarrufta bulunmak; 

n) Petrol ve petrol yan ürünleri almak , satmak ve bu konuda bayilik 
distribütörlük ve  benzeri işlerle iştigal etmek; 

o) Bilgisayar yazılım ve donanımları almak ,satmak ve bu konuda bayilik  
distribütörlük ve benzeri işlerle iştigal etmek; 

p) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla ve ilgili 
mevzuat uyarınca yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her 
nevi menkul kıymet ve ticari senedi, kar ortaklığı belgesini, finansman 
bonosu ve hisse senedine dönüşebilen tahvili çıkarmak, edinmek, elden 
çıkarmak, teminat olarak göstermek veya bunlarla ilgili sair hukuki 
tasarruflarda bulunmak; 
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q) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how teknik bilgi ve yardım vesair 
sınai mülkiyet hakları edinmek, bunları tescil ettirmek, kiralamak ve 
bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek; 

 

r) Ortaklık konusu ile ilgili her türlü eğitim, seminer ve kurs faaliyetlerinde 
bulunmak, ilgili teşekküller ile işbirliği yapmak, bunların faaliyetlerine iştirak 
etmek; ve  

s) Ortaklığın faaliyet alanı ile ilgili olarak eğitim hizmetleri vermek. 

 

 

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Ortaklık amaç ve 
misyonunu gerçekleştirmek amacıyla Ortaklık için faydalı görülecek başka 
işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 
keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacaktır. Ana Sözleşme değişikliği 
niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ve Sermaye Piyasası Kurulu‟ndan gerekli izin alınacak ve usulüne uygun 
olarak Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

r) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how teknik bilgi ve yardım vesair 
sınai mülkiyet hakları edinmek, bunları tescil ettirmek, kiralamak ve 
bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek; 

 

s)Faaliyet konuları ile ilgili her türlü eğitim, seminer ve kurs hizmetleri 
vermek, ilgili teşekküller ile işbirliği yapmak, bunların faaliyetlerine iştirak 
etmek, okul, eğitim kurumu kurmak, iĢletmek. 

ş) Ortaklığın faaliyet alanı ile ilgili olarak eğitim hizmetleri vermek. 

t) Ġlgili Mevzuat hükümlerine uyulmak kaydıyla yardım ve bağıĢta 
bulunmak, 

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Ortaklık amaç ve 
misyonunu gerçekleştirmek amacıyla Ortaklık için faydalı görülecek başka 
işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 
keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacaktır. Ana Sözleşme değişikliği 
niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ve Sermaye Piyasası Kurulu‟ndan gerekli izin alınacak ve usulüne uygun 
olarak Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilecektir. 
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SERMAYE VE HĠSSE    PAYLARI 
 

MADDE 6 

Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile  bu  sisteme geçmiştir. 

a. Kayıtlı Sermaye : 

Ortaklığın kayıtlı sermayesi 500.000.000.-(Beşyüzmilyon) Yeni Türk 
Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri  1.- (Bir) Yeni Kuruş 
olmak üzere 50.000.000.000 (Elli milyar)   hisseye bölünmüştür. 

b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse   Payları : 

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her  birinin  nominal  değeri 1.- (bir) Yeni 
Kuruş  olan 17.500.000.000.- (Onyedimilyarbeşyüzmilyon) hisseye  
bölünmüş  175.000.000.- (Yüzyetmişbeşmilyon) Yeni Türk Lirası olup 
tamamı ödenmiştir. 

 

Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye 
Piyasası Kurulu‟nun izni alınmak suretiyle sermayeyi temsilen çıkarılacak 
hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yeralan “yabancılık 
niteliği” ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı 
şekilde yapılan yabancılık sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa 
tanınan haklar dercedilir. 

 

 

 

 

 

SERMAYE VE HĠSSE    PAYLARI 
 

MADDE 6 

Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile  bu  sisteme geçmiştir. 

a. Kayıtlı Sermaye : 

Ortaklığın kayıtlı sermayesi 2.000.000.000.-(ikimilyar)  Türk Lirası'dır. İşbu 
sermaye, her birinin nominal değeri  1.- (Bir)  Kuruş olmak üzere 
200.000.000.000- (ikiyüzmilyar)  hisseye bölünmüştür. 

b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse   Payları : 

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her  birinin  nominal  değeri 1.- (bir)  Kuruş  
olan 87.500.000.000.- (seksenyedimilyarbeşyüzmilyon) hisseye  bölünmüş  
875.000.000.- (sekizyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup tamamı 
ödenmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-
2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim 
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen 
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin 
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. 
Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye 
sisteminden çıkmış sayılır. 
 
Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 
tavanına kadar nama yazılı paylar  ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 
artırmaya yetkilidir. 
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Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

GRUBU     SERMAYE MĠKTARI(YTL)   TÜRÜ       HĠSSE  ADEDĠ 

A               174.999.999,99      Nama  17.499.999.999 

C                     0,01    Nama                       1 

TOPLAM         175.000.000,00                                 17.500.000.000 

C Grubu hisse Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‟na; 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‟nın görevlerini devretmesi 
halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme 
ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı veya Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‟nın 
görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip 
olduğu sürece devam eder. 

 

İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın 
kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hissenin 
A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu‟na işbu Ana Sözleşme‟nin 10. maddesi  
ile tanınan “Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı” da A Grubu hisseleri 
elinde bulunduran hissedarlara geçer. 

Sermayeyi temsil eden paylar  kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden 
izlenir. 

Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye 
Piyasası Kurulu‟nun izni alınmak suretiyle sermayeyi temsilen çıkarılacak 
hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yeralan “yabancılık 
niteliği” ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı 
şekilde yapılan yabancılık sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa 
tanınan haklar dercedilir. 

 

Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

GRUBU     SERMAYE MĠKTARI (TL)   TÜRÜ       HĠSSE  ADEDĠ 

A                 874.999.999,99      Nama  87.499.999.999 

C                     0,01    Nama                       1 

TOPLAM         875.000.000,00                                  87.500.000.000 

C Grubu hisse Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‟na; 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‟nın görevlerini devretmesi 
halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme 
ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı veya Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‟nın 
görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip 
olduğu sürece devam eder. 

 

İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın 
kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hissenin 
A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu‟na işbu Ana Sözleşme‟nin 10. maddesi  
ile tanınan “Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı” da A Grubu hisseleri 
elinde bulunduran hissedarlara geçer. 
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c. Rüçhan hakkı : 

Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse 
çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, 
çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar 
hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen 
hisseleri  satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye 
arttırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır. 

 

 

 

d. Hissedarlık Niteliği 

Yabancı hissedarların elinde bulundurdukları hisseler Ortaklığın toplam 
çıkarılmış sermayesinin % 40‟ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde 
bulundurdukları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu 
hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılık oranı da dikkate 
alınır. 

Yabancı hissedar deyimiyle, 

- yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler; 
- sermayesinde yabancı uyruklu payı %49‟dan fazla olan Türk uyruklu 

şirketler; 
- idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı 

olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda 
bulunmadığı Türk uyruklu şirketler; 

- yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler. 
 
anlaşılır. 

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana 
Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, 
hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı 
hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder. 

c. Rüçhan hakkı : 

Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse 
çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, 
çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar 
hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen 
hisseleri  satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye 
arttırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır. 

 

 

 

d. Hissedarlık Niteliği 

Yabancı hissedarların elinde bulundurdukları hisseler Ortaklığın toplam 
çıkarılmış sermayesinin % 40‟ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde 
bulundurdukları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu 
hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılık oranı da dikkate 
alınır. 

Yabancı hissedar deyimiyle, 

- yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler; 
- sermayesinde yabancı uyruklu payı %49‟dan fazla olan Türk uyruklu 

şirketler; 
- idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı 

olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda 
bulunmadığı Türk uyruklu şirketler; 

- yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler. 
 
anlaşılır. 

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana 
Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, 
hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı 
hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder. 
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Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1‟ine ulaşan her türlü hisse  payı alış 
ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana 
Sözleşme‟de öngörülmüş maksimum yabancılık oranlarına ulaşan ya da 
bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren 
Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin amacı 
yabancılık unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre 
yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, 
bildirimin yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı 
doğurmaz ve pay defteri kayıtları esastır. 
 
Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış 
sermayesinin %40 „ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir 
şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde 
en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, sözkonusu yabancılık 
oranını aşan hisselerin yabancılık sınırına uygun miktar ve oranlarda elden 
çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yeralan 
tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar 
etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan 
yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılık sınırını 
aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı 
hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan 
bildirime rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim 
Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda 
yeralan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak 
zorundadır. 
 
(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılık sınırının aşılması 

sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla 
nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle 
yabancılık sınırını aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa 
edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar 
Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede 
yayınlamak suretiyle ilanen yapılır. İtfa ile ilgili masraflar, itfa 
bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır. 

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1‟ine ulaşan her türlü hisse  payı alış 
ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana 
Sözleşme‟de öngörülmüş maksimum yabancılık oranlarına ulaşan ya da 
bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren 
Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin amacı 
yabancılık unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre 
yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, 
bildirimin yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı 
doğurmaz ve pay defteri kayıtları esastır. 
 
Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış 
sermayesinin %40 „ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir 
şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde 
en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, sözkonusu yabancılık 
oranını aşan hisselerin yabancılık sınırına uygun miktar ve oranlarda elden 
çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yeralan 
tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar 
etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan 
yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılık sınırını 
aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı 
hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan 
bildirime rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim 
Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda 
yeralan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak 
zorundadır. 
 
(i)    yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılık sınırının aşılması  

sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla 
nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle 
yabancılık sınırını aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa 
edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar 
Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede 
yayınlamak suretiyle ilanen yapılır. İtfa ile ilgili masraflar, itfa 
bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır. 
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(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede 

belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık 
sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye 
artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle 
yeni hisse ihraç edilebilir. 

 
 
Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse 
oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle 
kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu‟na aittir. 
 

DIġ DENETĠM 

MADDE 25- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız denetleme kuruluşunu en az iki, 
en çok dört hesap dönemi için anılan mevzuat çerçevesinde denetleme 
yapmak için ilk genel kurulun onayına bağlı olmak üzere görevlendirir ve 
ücretini tesbit eder. Ortaklığın bilanço, gelir tablosu ve yıllık Yönetim ve 
denetim kurulu raporları ile bağımsız denetleme kuruluşu tarafından 
düzenlenen  yıllık denetim raporu ve rapor özetleri Sermaye Piyasası 
Kanunu  ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Yönetmelik hükümlerinin 
koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir. 

GENEL KURUL 

Madde 26 

Ortaklık Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. 
Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin 
bitiminden itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul 
toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir. 

(ii)  
Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede 
belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık 
sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye 
artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle 
yeni hisse ihraç edilebilir. 
 

 
Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse 
oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle 
kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu‟na aittir. 
 
DIġ DENETĠM 

MADDE 25- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız denetleme kuruluşunu anılan 
mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak için ilk genel kurulun onayına 
bağlı olmak üzere görevlendirir ve ücretini tesbit eder. Sermaye Piyasası 
Kurulu‟nun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim 
esasları ile ilgili mevzuatı uygulanır. Ortaklığın bilanço, gelir tablosu ve 
yıllık Yönetim ve denetim kurulu raporları ile bağımsız denetleme kuruluşu 
tarafından düzenlenen  yıllık denetim raporu ve rapor özetleri Sermaye 
Piyasası Kanunu  ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Yönetmelik 
hükümlerinin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir. 

GENEL KURUL 

Madde 26 

Ortaklık Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. 
Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve mevzuata uygun 
zamanda yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her 
zaman yapılabilir. 
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KARIN TESPĠTĠ VE DAĞITIMI 

MADDE 36  

Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklıkça 
ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Ortaklık tüzel kişiliği 
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan 
gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi 
(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile 
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. 

a)       %5 kanuni yedek akçe ayrılır. 

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oranda ve 
miktarda birinci temettü ayrılır. 

c) Safi kardan “a” ve “b” bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra 
kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak 
dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

d) Hissedarlara, kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış 
olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5‟i oranında kar payı düşüldükten 
sonra bulunan tutarın onda biri oranında Türk Ticaret Kanunu‟nun 466. 
maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe ayrılır.  

e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile anasözleşmede 
hisse sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1. temettü nakden ve/veya 
hisse senedi biçiminde ödenmedikçe temettü dağıtımında imtiyazlı pay 
sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu 
üyeleri ile  memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 
vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar 
verilemez. 

 
 
 

KARIN TESPĠTĠ VE DAĞITIMI 

MADDE 36  

Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklıkça 
ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Ortaklık tüzel kişiliği 
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan 
gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi 
(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra Sermaye 
Piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle sırası ile aşağıda gösterilen şekilde 
tevzi olunur. 

a)       %5 kanuni yedek akçe ayrılır. 

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oranda ve 
miktarda birinci temettü ayrılır. 

c) Safi kardan “a” ve “b” bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra 
kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak 
dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

d) Hissedarlara, kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış 
olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5‟i oranında kar payı düşüldükten 
sonra bulunan tutarın onda biri oranında Türk Ticaret Kanunu‟nun 466. 
maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe ayrılır.  

e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile anasözleşmede 
hisse sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1. temettü nakden ve/veya 
hisse senedi biçiminde ödenmedikçe temettü dağıtımında imtiyazlı pay 
sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu 
üyeleri ile  memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 
vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar 
verilemez. 

 

 
 


