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YUKSE,LEN QELiK ANONIM $iRKETi ESAS SOZLE$ME TADIL TASARISI

MVt]

AMAC ve KONU
MADDE 3:

$irketin amag ve konusu baEhca qunlardrr:

1) Makine, otomotiv, kahp, demir gelik, savunma, inqaat,

gemi ve demiryolu endiistrileri baqta olmak iizere tiim
sanayi kollarrnda kullanrlmak iizere karbon, imalat'
yapl, alaqlmlt ve alagtmsz, taktm, paslanmaz, vastflt ve

vasrfsrz her tiirlii demir gelik tiriinlerinin (hurda, kiitiik,
ingoto yarl mamul, yasst ve uzun mamullerin) ithalatlnt,
ihracattnt, yurt igi altm ve sattmtnt yapmak; bu iiriinleri
mekanik olarak iqleyerek yeniden yarl mamul ve mamul
haline getirmek amactyla kesmek, tornalamak,
frezelemek, planyalamak, kabuk soymak, delmek,

Eekillendirmek ve ebatlandrrmak; her tiirlii demir gelik
hurtlasr veya cevherlerinden kiittik ve ingot iiretmek;
kiitiik ve ingottan stcak veya sofiuk haddelemek suretiyle
hadde mamul veya yarl mamul elde etmek, yine kiitiik ve

ingottan agrk veya kapah diivme suretiyle diiviilmiig
demir gelik mamul veya yart mamul iiretmek; tiim bu
iglemleri demir dlgl metaller (aliiminyum' sarr' balar,
piring, kalay ve di[erleri) igin uygulamak; yurt igi ve

yurt drgrnda faal olan di[er qirketlere fason iiretim ve

igleme yapmak; tiim bu iiriinlerin allmtnt, sattmtnt,
ithalatrnr ve ihracattnr gergekleqtirmek,

2) Ticaret veya iiretimde kullanmak amacryla karbon,
silis, manganez, fosfat, kiikiirt, krom, nikel, molibden,
vanadyum, volfarm, kobalt, kurEun, balar, aliiminyum
ve benzeri alagrmlar almak, satmak, ithal ve ihrag etmek,

3) Ticaret veya iiretimde kullanmak amacryla hurda,
cevher, kiitiik, ingot, blum, slab, toz metal ve benzeri
hammaddeleri almak, satmak, ithal ve ihrag etmek,

4) Ticaret veya iiretimde kullanmak amacryla yeni veya
kullanrlmrq makina, makina pargasl' makina aksaml,
ekipman, tesis ve motorlu/motorsuz arag almak, satmak,
ithal ve ihrag etmek,

5) Her tiirlii demir gelik ve demir drgr metallerin rstl

iglem tesisinde iglemek suretiyle kimyasal yaplstnr,
sertlifini, mikro ve makro tane yaprlannr de[igtirmek,

6) Miiteahhitlik faaliyetlerinde ingaat, onanm, tadilat,
hafriyat iqleri ve bu konularla ilgili bil ciimle hususlarda
ihale ve taahhiit iglerinde bulunmak; bu bafilamda arsa,
arazi, emlak, konut, igyeri, giftlik, fabrika' depo ve
benzeri gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veva
kiraya vermek, her tiirlii ingaat ye srhhi tesisat
fifakzqmeleri ile bunlartn ilave ve aksesuarlannt almak,

shtnialt pazarlamak, ithal ve ihrag etmek,
N,ildiib isleri ve isletmeciliEi vapmak. bu isler iqin

AMAC ve KONU
MADDB 3

$irketin amag ve konusu baglrca gunlardrr.

1)Makine, otomotiv, kahp, demir gelik, savunma,

inqaat, gemi ve demiryolu endiistrileri bagta olmak

lizere tiim sanayi kollannda kullanrlmak i.izere

karbon, imalat, yapt, alaqtmlt ve alaqrmstz taklm,
paslanmaz, vastflt ve vastfstz her ti.irlii demir gelik

tiri.inlerinin (hurda, kiitiik, ingot, yart mamul, yasst

ve uzun mamullerin) ithalatrnr, ihracattnt, yurtigi
alrm ve sattmtnt yapmak; bu i.iri.inleri mekanik

olarak igleyerek yeniden yan mamul ve mamul

haline getirmek amactyla kesmek, tornalamak,

frezelemek, planyalamak, kabuk soymak, delmek,
gekillendirmek ve ebatlandtrmak; her tiirlii demir
qelik hurdasr veya cevherlerinden ki.ittik ve ingot
iiretmek; kijtiik ve ingottan stcak veya so[uk
haddelemek suretiyle hadde mamul veya yarr

mamul elde etmek, yine ktitiik ve ingottan agtk

veya kapah dovme suretiyle doviilmi.ig demir gelik
mamul veya yan mamul ilretmek; ttim bu iqlemleri
demir drgr metaller (aliiminyum, sart, baktr, piring,
kalay ve di[erleri) igin uygulamak; yurligi ve

yurtdrgrnda faal olan di[er girketlere fason i.iretim

ve igleme yapmak; tijm bu iirtinlerin altmtnt,
satlmlnr, ithalatrnr ve ihracattnr gergeklegtirmek,

2)Ticaret veya tiretimde kullanmak amactyla

karbon, silis, manganez, fosfat, kiiki.irt, krom,
nikel, molibden, vanadyum, volfarm, kobalt,
kurqun, bakrr, aliiminyum ve benzeri alaqrmlar

almak, satmak, ithalve ihrag etmek,

3)Ticaret veya iiretimde kullanmak amactyla
hurda, cevher, kiiti.ik, ingot, blum, slab, toz metal
ve benzeri hammaddeleri almak, satmak, ithal ve

ihrag etmek,

4) Ticaret veya iiretimde kullanmak amacryla yeni
veya kullanrlmrg makina, makina pargast, makina

aksamr, ekipman, tesis ve motorlu/motorsuz arag

almak, satmak, ithal ve ihrag etmek,

5)Her ti.irlii demir gelik ve demir dlqr metallerin tsrl

i5lem tesisinde iqlemek suretiyle kimyasal yaprsrnr,

sertli[ini, mikro ve makro tane yaptlannr
deIigtirmek,

6)Miiteahhitlik
tadilat. hafri
cilmle h

bulun

faaliyetlerinde ingaat, onanm,

iljilf;ll iill,u?l
i, emlak,:,kongt,
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YUKSELEN QELiK ANONIM $iRKETi ESAS SOZLE$ME TADiL TASARISI

iqyeri, giftlik, fabrika, depo ve benzeri 
I

gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya 
]

kiraya vermek her ttirli.i inqaat ve srhhi tesisat

malzemeleri ile bunlann ilave ve aksesuarlannt

almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihrag etmek,

7)Nakliye igleri ve igletmecili$i yapmak, bu igler

igin gerekli nakil vasttalarr ile bunlann motor,

yedek parga ve difier aksamlannt almak, satmak,

ithal ve ihrag etmek, bu alanda komisyonculuk ve

m0messillik yapmak,

8)Altrn, giimtiq ve sair klymetli madenleri mamul

ve yan mamul olarak almak, satmak ve

kuyumculuk ile sarraflrk igleriyle igtigal etmek,

9)Tarrm, hayvancrhk, atgrhk ve benzeri iglerle

u[raqmak; dt, biiyi.ikbag, kiigiikbaq ve benzeri

hayvan altmt, sattmr, ithalat ve ihracatt yapmak;

hayvancrhk ve yetigtiricilikle ilgili ilag ve trbbi

malzeme almak, satmak, ithal ve ihrag etmek, yarlg

atl satrn almak, aygrrlrk ve damtzltk yapmak,

yetigtirmek ve yarl$trrmak; giftlik kurmak, inqa

etmek. almak, satmak veya kiralamak,

10)Faaliyet konulart igerisinde belirtilen ttim

sektorlerde yer alan her ti.ir mamul, yart mamul ve

hammaddenin yurtigi altm-sattm ve ihracat

iglerinin yanr srra transit ticaretini yapmak suretiyle

I ttirt<iye Cumhuriyeti giimriiklerine hi9 gelmeden

I farklr uluslararast iilkelerde altm-sattmtnl yapmak,

l1)Makina, otomotiv, kahp, demir gelik, rsrl iglem,

savunma ve imalat sanayilerinde; di[er iiretim
sektorlerinde; ingaat ve taahhiit alanrnda; petrol

ticareti ve benzinlik alantnda, lojistik, taqtmacthk

ve nakliye alanrnda; trp ve medikal sanayi

yatrnmlartnda; hastane, bakrm evi ve klinik
igletmelerinde; restoran, kafeterya, otel ve benzeri

turizm alanrnda; difier toptan ve perakende ticaret
kollannda; her ti.irlti hizmet sektoriinde ve medya,

biligim, bastn ve yayrncrlrk alanlartnda faaliyet
gosteren girketler kurmak; hali hazrrda faaliyet
gdsteren girketlere ortak olmak, hisselerini almak

ve satmak,

B- $irket Amactnt Gergekleqtirebilmek igin
Aqa[rdaki Konularda Faaliyet G6sterebilir:

1)Bina, depo ve ozel antrepolan inga etmek, sattn

almak, kiraya vermek, satmak ve bunlar iizerinde
irtifak yapmak,

2)$irkete, bayilerine ve

gerekli nakil vasltalarr ile bunlartn motor, yedek parqa

ve difer aksamlartnt almak, satmak, ithal ve ihraq etmek,

bu alanda komisyonculuk ve miimessillik yapmak; ttr'
kamyon, kamyonet, gemi, konteyner' vagon ve benzeri

kara, deniz, hava veya demir yolu taErmactlt[r araq ve

ekipmanlarlnt almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek

ve iEletmek,

8) Altrn, giimiiq ve sair krymetli madenleri mamul ve yarr

mamul olarak almak, satmak ve kuyumculuk ile

sarrafltk igleriyle iEtigal etmek,

9) Tartm, hayvanclhk, atqlhk ve benzeri iglerle

u[ragmak; ato biiyiikbaE, kiiqiikbaq ve benzeri hayvan

ahml, sattmr, ithalat ve ihracatt yapmak; hayvanctltk ve

yetigtiricilikle ilgili ilag ve trbbi malzeme almak, satmak,
ithal ve ihrag etmek, yanq afi sattn almak, aygrrllk ve

damrzhk yapmak, yetigtirmek ve yanqtrrmak; giftlik
kurmak, inqa etmek, almak, satmak veya kiralamak,

10) Faaliyet konulart igerisinde belirtilen tiim sektiirlerde
yer alan her tiir mamul, yarl mamul ve hammaddenin
yurt igi altm-sattm ve ihracat iglerinin yanl slra transit
ticaretini yapmak suretiyle Tiirkiye Cumhuriyeti
giimriiklerine hig gelmeden farkh uluslararasr iilkelerde
ahm-sattmlnt yapmak,

ll) Sermaye Piyasasr Kanunu'nun iirtiilii kazang

aktanmrna iligkin diizenlemeleri saklt kalmak kaydtyla;
Makina, otomotiv, kahp, demir gelik, rsrl iqlem' savunma
ve imalat sanayilerinde; difier iiretim sektiirlerinde;
ingaat ve taahhiit alantndal petrol ticareti ve benzinlik
alanrnda, lojistik, taqrmacrhk ve nakliye alanrnda; trp ve

medikal sanayi yattnmlartnda; hastane, balam evi ve

klinik igletmelerindel restoran, kafeterya, otel ve benzeri

turizm alanrnda; di[er toptan ve perakende ticaret
kollannda; her tiirlii hizmet sekttiriinde ve medya,

biligim, basrn, yayrncrhk ve fuarctltk alanlartnda faaliyet
gtisteren qirketler kurmak; yafirtm hizmetleri ve

faaliyetleri niteli[inde olmamak kaydryla hali hazrrda
faaliyet giisteren girketlere ortak olmak, hisselerini
almak ve satmak,

12) Giimriiklii veya giimriiksiiz depo, antrepo' lojistik
merkezi veya benzeri tesisler kurmak, igletmek, satmak,
satln almak, kiralamak, kiraya vermek veya inqa etmek:
bu veya baqka tesislerde kendine veya iigiincii gahts veva

kurumlara ait hammadde, emtia, mal, makine. araq.
ekipman ve benzeri emtialarr stoklamak, depoculuk
yapmak, istifl emek veya bulundurmak,

l3) $irket, uygun giirdii[ii bazr kurum. raIuf. birlik rere
deineklere katrlabilir; siiz konusu kurumlar ile diger
geqitii kurum ve kuruluqlara bafr;ta bulunabilir.

t
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YUKSELENQELiKANoNiM$iRKETiESASSoZLE$METADILTASARISI

hammadde ve mamuller ile giimriiklenmemtq

mallartnt depolamak amactyla fiktif antrepo

kurmak, kiralamak, sattn almak ve satmak'

3)$irkete veya bayisi oldu[u kuruluglara ait ozgiin

iui,l*u yontemleri, fikir haklan ve iiriinlerin'

patent haklann, almak, korumak ve saklr tutmak'

4)$irket amacrnr gergekleqtirebilmek igin. konusu

Ite'itglti bilumum ithalat, ihracat, dahilj ticaret ve

puruilu*u, yurt igi ve yurt drqr .komisyonculuk'
lcentelik, *ii*"ttillik igleri yapabilir' Ticari' stnai'

iJari faaiiyette bulunabilir. Reklamcrhk, ajanshk'

miigavirl ik ve mutemetlik yapabilir,

5)$irket amacrna ulaqmak igin . i9. ve dtq

piyasalardan gergek ve ttizel kigilerden ktsa' orta'

uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, emtia senetleri

kargrh[r akrediditif yattrtm, kefalet kredileri ve

agrk krediler temin edebilir,

6)$irket konusu ile ilgili olarak hakiki ve hiikmi

gahrslarla ortaklrk tesis edebilir, girket kurabilir'

kurul*uq girketlere ortak olabilir' Bayilikler ve

temsilcilikler alabilir. Kurulu igletmeleri

devralabilir ve satabilir, aractltk yapmamak kaydr

ile hisselerini, tahvillerini alabilir, satabilir ve

devredebilir,

belirlenir, bu stntrt aqan tutarda ba[rq yapllamaz ve

yaprta, bafirqlar da[rtrlabilir kar matrahrna eklenir'

Sermaye Piyasasr Kurulu yaprlacak bafirq miktanna iist

,rnr. ietirme yetkisine sahiptir' Bafrqlar' Sermaye

fiyu.uJ, Kurulu'nun drtiilii kazanq aktanmt

diizenlemelerine aykrnhk teqkil edemez' Gerekli iizel

durum agrklamalarr yaprhr ve yrl iginde yaprlan

ba[rglann agrklamasl Genel Kurul'da ortaklartn bilgisine

sunulur.

B- $irket Amactnt Gergekleqtirebilmek igin Aqa[rdaki

Konularda Faaliyet Giisterebilir:

1) Bina, depo ve iizel antrepolan inEa etmek' safin almak'

t iruyu vermek, satmak ve bunlar iizerinde irtifak
yapmak'

2) $irkete, miigterilerine, ortaklartna, bayilerine ve

miimessillerine ait olan iiriin, arag, vaslta' makine,

hammadde ve mamuller ile giimriiklenmemiq mallartnt

A"foiu-ur< amactyla fiktif antrepo kurmak' kiralamak'

satrn almak ve satmak,

3) $irkete veya bayisi oldu[u kuruluqlara ait iizgiin

Cutri*u yiintemleri, fikir haklart ve iiriinlerin' patent

irunu.,ni almak, korumak ve saklt tutmak'

4) $irket amacrnr gerqekleqtirebifmek igin konusu ile ilgili

bilumum ithalat, ihracat, dahili ticaret ve pazarlama'

yurt iqi ve yurt drqr komisyonculuk' acentelik'

rnfirn...ittit igleri yapabilir. Ticari, srnai, idari faaliyette

bulunabilir. Reklamcrhk, ajanshk, mtiqavirlik ve

mutemetlik YaPabilir'

5) $irket amaclna ulaqmak igin ig ve drq piyasalardan

g".i.f. ve tiizel kiqilerden krsa, orta, uzun vadeli

i.tikrazla" akdedebilir, emtia senetleri karqrh[r akreditif

yatrrtm, kefalet kredileri ve aqtk krediler temin edebilir'

6) Sermaye Piyasasr Kanunu'nun tirtiilii kazanq

uitu.rrnrnu iliqkin diizenlemeleri saklt kalmak kaydryla;

$irket, konusu ile ilgili olarak hakiki ve htikmi gahrslarla

ortakhk tesis edebilir, girket kurabilir, kurulmuq

girketlere ortak olabilir. Bayilikler ve temsilcilikler

alabilir. Kurulu igletmeleri devralabilir ve satabilir'

yatrnm hizmetleri ve faaliyetleri niteli[inde olmamak
"kaydryla hisselerini, tahvillerini alabilir, satabilir ve

devredebilir'

7)$irket gayesine ulaqabilmek igin ticari .ve 
stnai

yui,t,*tui yapabilir. Gerekli olan makine ve

iesisleri gayrimenkulleri iktisap edebilir, tasarruf

edebilir, bankalara devir ve temlik edebilir, fera[

edebilir, kiraya verebilir baqkalanndan

kiralayabilir, girketin veya iigtincii gergek ve tiizel

kiqileiin alacak ve borglan igin ve bunlan teminen

bu gayrimenkuller tizerinde baqka hakiki ve hiikmi

gahislar lehine her derece ve strada ipotekleri lehte

ve aleyhte yapabilir. irtifaklar tesis edebilir, her

nevi haklar temin edebilir' Kendi borg ve

alacaklartntn teminatt olarak hakiki ve hiikmi

gahrslann kefalet ve ipoteklerini k1b.u]. edebilir'

bergek ve ttizel kigilerden ipotekler alabilir bunlart

derir ue temlik edebilir. Mevcut ve tesis edilmig

ipotekleri fek re terkin edebilir,

8)Her ner i menkul rehini, ticari iqletme rehin

mukaveleleri mtilkiyeti muhafaza mukaveleleri

lehte ve aleyhte yapabilir, sattg mafiazalan, depo,

fabrika ve benzeri tesisler inqa edebilir' Bunlar

iizerinde irtifak, kat miilkiyeti, ifraz ve tev.}[::

muameleleri ifa e,E!gh$: altmr ve satrmr yapabitir,-^.i

/!

ti *\r -,
\,,

7) $irket gaYesine ulaqabilmek igin ticari ve stnai
makine ve tesisleri,
tasarruf edebilir'

ferafl edebilir, kiral'a

,vattrtmlar -v-apabilir. Gerekli olan
;lavrimenkulleri iktisap edebilir,
bankaldra devir ve temlik edebilir'

irjil baskalartndan kirala
9)$irket i.i.eI fln:'

2 I l'{ars 2017

bilir tin \-e!'a

^p"*

nevr



YUKSELEN QELiK ANONiM $iRKETI ESAS SOZLE$ME TADiL TASARISI

gemi iktisap edebilir.
kiralayabi I ir, devredebi I ir.

Kiraya iigiincii gergek ve tiizel kiqilerin alacak ve borqlarr iqin ve 
]

bunlart teminen bu gayrimenkuller iizerinde baqka

hakiki ve hiikmi gahrslar lehine her derece ve strada

ipotekleri lehte ve aleyhte yapabilir. irtifaklar tesis

edebilir, her nevi haklar temin edebilir. Kendi borq ve

alacaklartnrn teminatl olarak hakiki ve hiikmi gahlslann

kefalet ve ipoteklerini kabul edebilir. Gerqek ve tiizel
kiqilerden ipotekler alabilir bunlart devir ve temlik
edebilir. Mevcut ve tesis edilmiq ipotekleri fek ve terkin
edebilir,

8) Her nevi menkul rehini, ticari igletme rehin
mukaveleleri miilkiyeti muhafaza mukaveleleri lehte ve

aleyhte yapabilir, satrg mafiazalar4 depo, fabrika ve

benzeri tesisler inqa edebilir. Bunlar iizerinde irtifak' kat
miilkiyeti, ifraz ve tevhit muameleleri ifa edebilir, altmr

ve satlmt yapabilir'

9) $irketin kendi adrna ve iigiincii kigiler lehine garanti,

kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkr

tesis etmesi hususlannda Sermaye Piyasasl Mevzuatl
gergevesinde belirlenen esaslara uyulur.

l0) $irket iEyeri igin gerekli her nevi taqrt araqlan, gemi

ve benzeri iktisap edebilir. Bunlan kiraya verebilir'
kiralayabilir, devredebilir,

ll) $irketin kendi paylannr geri almast siiz konusu

olursa Sermaye Piyasasr Mevzuafi ve ilgili mevzuata

uygun olarak hareket edilir ve gerekli tizel durum
aglklamalan yaprhr.

Yukanda giisterilen iglerden baqka iglerde $irket igin

faydah ve Iiizumlu giirtilecek baqka iglere giriEmek

istendi[i takdirtle Yiinetim Kurulu'nun teklifi iizerine
durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda
karar ahndtktan sonra diledi[i iqleri yapabilecektir.

$irketin amag ve konusunda defiqiklik yaprlmasr halinde
Giimriik ve Ticaret Bakanh[r ile Sermaye Piyasasr

Kurulu'ndan gerekli izinlerin ahnmast gerekmektedir.

MADDE 4:

$irket'in Merkezi istanbul ilidir. Adresi; Osmangazi
Mahallesi 2647 Sokak No: 34ll Krrag, Esenyurt,
istanbul'dur.

Adres defiigiklifinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve
'Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Aynca

..SC'.tUuy" Piyasasr Kurulu ile Giimriik t'e Ticaret
,B"aksriithEr'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adrese

, '{'-. , T---!r --^ :r^-raDtlmts savlltr.Tescil re ilan

MADDB 4

$irketin Merkezi istanbul ili, Osmangazi Mahallesi
2647 Sokak No: 34ll Krrag istanbul'dur.Adres
depigikli[inde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve

Ttrkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve

ayrrca Sanayi ve Ticaret Bakanh[rna bildirilir.
Tescil ve ilan edilmig adresinden ayrtlmrq olmaugg.
rafimen ygri..ad.restp*i, siiresi igerisinde,';1gs-cii1

ettlrmerni(,.,$irJret' iEii''",bu durum fesih sefebi'
savrlrrrlj" Tsscil . ve ilan edilmis adrelG vap[lan .
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tebligatlar $irkete yaprlmrg sayrlrr. $irket Sanayi ve
Ticaret Bakanlrfirna haber vermek gartr ile yurt
iginde ve yurt drgrnda gubeler agabilir.

edilmig adresinden ayrllmrg olmasrna ra[men, yeni
adresini siiresi iginde tescil ettirmemig girket iqin bu
durum sona erme sebebi sayrhr.

$irket Sermaye Piyasast Kurulu ve Giimriik ve Ticaret
Bakanh[r'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak
gartryla Yiinetim Kurulu karan ile Tiirk Ticaret
Kanunu ve ilgili di[er mevzuat hiikiimlerine giire yurt
iginde ve yurt drgrnda gubeler, depo ve antrepolar,
irtibat biirolarr, ek ig yerleri, acente ve mi.imessillikler
agabilir.

SIRIGTIN SURESI
MADDE 5

$irketin stiresi, tescil tarihinden baglamak izere 99
(Doksandokuz) yrldrr, Bu mi.iddet Ortaklar Kurulu
kararr ile Sanayi ve Ticaret Bakanlr[r'ndan izin
almak gartr ile uzatrlabilir veya krsaltrlabilir.

SURE
MADDE 5:

$irketin siiresi srnrrszdrr.

SIRKETIN SERMAYE VE HISSE SERMAYE VE PAYLARIN NEV'I VE DEVRI
SENETLERiNiN NEVi
MADDE: 6

$irketin sermayesi 30.500.000,-
(Otuzmilyonbeqyiizbin) Ttirk Lirasr de[erindedir.
Bu sermayenin her biri 1,00 (Bir) Tiirk Lirasr
de[erinde 30500000 paya ayrrlmrgtrr. Bundan;

14335000 paya kargrhk 14.335.000,00 TL'si
Yiiksel Gdkti.irk,

9150000 paya
Goktiirk,

6100000 paya
Gdkttirk,

kargrhk

kargrhk

9.150.000,00 TL'si Barrg

6.100.000,00 TL'si Burak

915000 paya karqrhk 915.000,00 TL'si Ferhan
Gokttirk,

$eklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen
taahhi.it edilmigtir. Eski sermayenin tamamr
odenmigtir. Bu defa arttnlan sermayenin
250.229,71 TL'si Olafiantistii Yedekler 542
hesabrndan, 2.998.390,81 TL'si Gegmig Yrl Karlarr
570 hesaptan, 5.251 .379,48 TL'si Ortaklarrn
$irketten nakit alacaklan 331 hesabrndan
kargrlanmrgtrr.

Bu sermayenin her biri 1,00
t98200Q0 a(

*g,sK
nominal dsqslde;:[B2g00r
roesooo$.aW#*fii.
ad et h is$gyflaffr'm lqt*r*r rrr'

gegmigtir.

$irketin. kayrth sermaye tavanr 152.500.000 TL
(YtizEllilkiMilyonBeqYiizBinTiirkl,irasr) olup, bu
sermaye her biri I (Bir) Tiirk Lirasr itibari deferde
152.500.000 (YiizElliikiMilyonBeqYiizBin) paya
biiliinmiiEtiir. Sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan
verilen kayrth sermaye tavanr izni, 2017-2021 yillart
arasrnda 5 (Beg) yrl igin gegerlidir. 2021yilt sonunda izin
verilen kayrth sermaye tavanlna ulaqllamamrE olsa dahi,
2021 ylhndan sonra Yiinetim Kurulu'nun sermaye
artrrrm kararl alabilmesi igin; daha iince izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarl igin Sermaye Piyasasr
Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5
(Be;) yrh gegmemek iizere yeni bir siire igin yetki
ahnmasr zorunludur. Siiz konusu yetkinin ahnmamasr
durumunda Yiinetim Kurulu kararr ile sermaye artlnmr
yaprlamaz.

$irketin grkanlmrg sermayesi 30.500.000 TL
(OtuzMilyonBegYiizBinTiirkl-irasr) olup siiz konusu
gtkarrlmrg sermayesi muvazaadan ari gekilde tamamen
tideamigtir.
I 1 /!. "\'
l-.ti'
Bii'seimave herbiri I (Bir) Tiirk Lirasr itibari deEerde

MADDE 6:

a) Genel Hiikiimler:

$irket, 6362 sayrh Sermaye
hiikiimlerine giire kayrth sermaye
ve Sermaye Piyasasl Kurulu'nun
12f V36 sayfi izni ile kayrth

Piyasasl Kanunu
sistemini kabul etmig
26,05 2}lTtarih ve
sermaye sistemine

M,^qrw\€W
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Yi)ksel Gokti.irk A Grubu 10370000 adet hisseye

karqrhk I 0.370.000,-TL,
B Grubu 3965000 adet hisseYe

TL.
kargrhk 3.965.000,-

Bang Goktiirk A Grubu 7320000 adet hisseye

karqr lrk 7 320.000,-TL,
B Grubu 1830000 adet hisseye karqrhk 1.830'000,-

TL

Burak Goktiirk A Grubu 1525000 adet hisseye

karqrhk I .525.000,-TL,
B Grubu 4575000 adet hisseye karqrhk 4.575.000,-

TL

Ferhan Gtrkttrk A Grubu 305000 adet hisseye

karqrhk 305.000,-TL,
B Grubu 610000 adet hisseye kargrhk 610.000,-TL'

Hisse senetleri muhtelif kupiirler halinde

bastrnlabilir. Hisse senetleri nama yazrlrdtr'

Sermayenin tamamt odenmedikge hamiline yazrh

hisse senedi grkanlamaz. Ydnetim Kurulu hisse

senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden

kupiirler halinde basttrmaya ve da[rtmaya

yetkilidir. Sermayenin tamamt odendikten sonra

ydnetim kurulu hisse senetlerini hamiline olarak

bastrrrp da[rtmaya yetki lidir'

30.500.000 (OtuzMilyonBeqYiizBin) paya biiliinmiiqtiir'
Bu sermayenin 16.775.000 TL
(OnAltrMilyonYediYiizYetmigBeqBin Tiirkl,irast) igin

her biri I (Bir) Tiirk Lirasr itibari defierde 16'775'000

(OnAltrMilyonYediYiizYetmiqBeqBin) adet (A) grubu

nama yazth ve 13.725.000 TL
(OnUgMilyonYediYtizYirmiBeEBin TiirkLirasr) igin

herbiri 1 (Bir) Tiirk Lirasr itibari de[erde 13'725'000

(OnUqMilyonYediYiizYirmiBeqBin) adet (B) grubu

hamiline yazrh paya biiliinmiigtiir ve ortaklara paylarr

nispetinde da[rtrlmtqttr.

b) Pay imtivazlan:

(A) grubu paylarrn Genel Kurul toplantrlannda oy hakkr

imtiyazr, tasfiye karart altnmaslnda ve tasfiye

memurlannln segiminde imtiyazlarr vardrr. (B) grubu

paylara ise iizel bir hak veya imtiyaz tantnmamrytrr'

c) Sermave Artlsr ve Pav Takibi:

$irket'in sermayesi, gerektifinde Tiirk Ticaret Kanunu

ve Sermaye Piyasasr Mevzuatt gergevesinde artrrrlabilir
veya azaltrlabilir.

Qrkarrlan paylar tamamen sattlarak bedelleri

iidenmedikge veya sattlamayan paylar iptal edilmedikge

yeni pay grkanlamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileqtirme esaslart

gergevesinde kayden izlenir.

Yaprlacak sermaye artrrtmlartnda (A) grubu paylar
karqrh[rnda (A) grubu nama yazrh paylar' (B) grubu

paylar karqrh[rnda (B) grubu hamiline yazrh paylar
grkartlhr. Sermaye arttrtmlartnda yeni pay alma

haklarrntn ktsrtlanmast durumunda (A) grubu pay

grkartlmaz, sadece (B) grubu hamiline yazrlt paylar
ihrag edilir.

Bedelsiz sermaye artrrrmr yaprlmasl durumunda
grkarrlacak bedelsiz paylar grup ayrlmt yaptlmaksrztn
artrnm tarihindeki mevcut btitiin paylara verilecektir.

Yiinetim Kurulu, Sermaye Piyasasr Kanunu hiikiimlerine
uygun olarak gerekli giirdiifiii zamanlarda, kayrth
sermaye tavanr iginde kalmak kaydryla yeni pay ihraq
ederek sermayeyi arfirmayal itibari deferinin altrnda
veya iizerinde hisseler ihrag etmeye; pay sahiplerinin
yeni pay alma haklartnl ktsmen veya tamamen
klsrtlamaya ve bu hususlarda karar almaya 1'etkilidir.
Yeni pay alma hakkrnr losrtlama yetkisi pa1'sahipleri

'asrnda egitsizlife yol agacak gekilde kullanrlamaz.
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03 EK\$ 
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(i) (A) Grubu Pavlarrn Borsa Drsrnda Devri

$irket'in borsada iglem giirmeyen (A) grubu nama yaztlt

paylannrn devri igin Ytinetim Kurulu'nun onayr gerekir'

Yiinetim Kurulu'nun reddettifi devir taleplerini Genel

Kurul'un onaylamast durumunda Genel Kurul'un karart
ba$ayrcrdrr.

A Grubu paylann devredilmek istenmesi durumunda,
siiz konusu paylar iincelikle A Grubu pay sahiplerine

tinerilir.

Yiinetim Kurulu ve/veya Genel Kurul, '$irketin iqtigal

konusunun gergekleqmesi yiiniinden, $irkete veya

igtiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zartr
verebilecek kiqilere yaprlan (A) grubu pay devirlerini

iinemli sebep olmast nedeniyle' reddedebilir' Bu

durumda ilgili paylann miilkiyeti ve tiim haklan

devredende kalrr ve pay sahipleri defterine kaydr

gergeklegmez.

A grubu paylarrn Borsada satrlabilmesi igin iincelikle

yukanda (i) bendinde yer alan Borsa drqrnda devir

siirecinin tamamlanmastna gerek yoktur.

A Grubu paylann borsada sattlmast igin satrlacak

paylarrn B Grubu paylara diiniiqmiig olmast Eart arantr'
A Grubu paylara sahip pay sahibinin, borsada iElem

giirebilir nitelikte paya diintiqiim iqin Merkezi Kayrt

kurulugu A.$.'ne baqvurmasryla birlikte bildirime konu

paylar kendilifinden B Grubu paylara diiniiqiir'

Paylarrn tiir de[iEiklifi hususunda Sermaye Piyasast

Hiikiimleri ba[laYrcrdrr.

(iii) (B) Grubu Pavlann Tiir DeEisikliEi ve Devri

$irket'in Borsada iglem giiren (B) grubu pavlann

devrittimiiyle serbesttir ve bu konuda herhangi bir
krsrtlama yoktur.

(B) grubu paylarrn (A) grubuna diiniigmesi igin yaprlan

bagvurulann kabul edilmesi igin hem Genel Kurul, hem

de mevcut (A) grubu paylarrn go[unlufu tarafindan
kabul edilmesi gartt aranrr. Aksi halde (B) grubu pa1'lar

(A) grubuna diiniigemez.

Paylann tiir defiqiklifi hususunda Sermal-e Pi1'asast

Htikiimleri ba$ayrcrdrr.
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v0Nnrivr ruRur,u vn sUnusi
MADDE 7

$irketin iqleri ve idaresi Genel Kurul tarafindan
Ti.irk Ticaret Kanunu Hi.ikiimleri gergevesinde

segilecek en az bir en gok (3) iiyeden olugan bir
Y6netim Kurulu tarafindan yiiriittiltir. Ancak
segilen Yonetim Kurulu diledi[i takdirde dtgandan

bir veya U9 kiqiyi ydnetime atayabilir.
ilk Yonetim Kurulu Uyesi olarak;

Bakrrkoy- Atakdy 7-8. Krsrm Mimarsinan Sitesi

Villa l/1 istanbul adresinde mukim 32005731832
T.C Kimlik Nolu Yiiksel Gokti.irk ($irket Pay

Sahibi)

Bakrrkoy- Atakdy 7-8. Krsrm Mimarsinan Sitesi

Villa 1/l istanbul adresinde mukim 31957733468
T.C Kimlik Nolu Bang Gokti.irk (Yonetim
Kuruluna Drqandan Katrlan)

Bakrrkoy- Atakoy 7-8. Krsrm Mimarsinan Sitesi

Villa 1/l istanbul adresinde mukim 31951733686
T.C Kimlik Nolu Burak Gokti.irk (Yonetim

Kuruluna Drgarrdan Katrlan) segilmiglerdir.

Yonetim Kurulu Uyeleri en goh 3 yrl igin
segilebilirler ilk Ydnetim Kurulu Uyeleri (3) ytl
igin segilmiglerdir. Gorev siiresi sona eren

Ydnetim Kurulu Uyeleri yeniden segilebilirler.

iNrira spNrrlnRi:
MADDE 7:

Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat uyarlnca
Genel Kurul kararr ile her tip ve Eekilde ve geqitli haklar
veren intifa senetleri grkartrlabilir. Kar payr hakkr pay ve

intifa senetlerinden ayrt iseler hamiline saythrlar ve

$irket tarafintlan hig bir tahkik yaprlmadan bunlara ait
iidemeler hamiline yaprlabilir. Tiirk Ticaret Kanunu'nun
502 ve 503' iincii maddesi hiikiimleri mahfuzdur.

MADDE 8:

$irketin igleri ve idaresi Tiirk Ticaret Kanunu ve

Sermaye Piyasasl Kanunu hiikiimlerine uygun olarak
en az 5 (Beq), en gok 7 (Yedi) iiyeden oluqan bir
Yiinetim Kurulu tarafindan yiiriitiiliir. Yiinetim Kurulu
en fazla 3 (UC) yrl siireyle giireve gelir. Giirev siiresi
tamamlanlnca Yiinetim Kurulu iiyeleri slnlrsrz kez

yeniden segilebilirler.

Genel Kurul'da herhangi birinin Yiinetim Kurulu'na
aday olabilmesi igin Genel Kurul'un en az yiizde birinin
oyuyla aday giisterilmesi ve Yiinetim Kurulu'na
seqilebilmesi igin en az onrJa birinin o)'unu almasl
gerekir.

Yiinetim kurulunda gtirev alacak ba[rmsz iivelerin sa1'sr
'.vii"nitpliXteri Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal
y.tirieliniq iliqkin diizenlemelerine giire tespit edilir.
o^--:rt.^"r'D:-,^^^^- I7^----., L::1,::..l^-:- ^l^--t-asasr Kanunu hiikiimlerine uvgun olarak

MADDE 8

$irketin yonetimi ve dtgartya karqr temsili Ydnetim
Kuruluna aittir. $irket taraftndan verilecek btitiin
belgelerin ve yaprlacak sozlegmelerin gegerli

olabilmesi igin, bunlann $irketin tinvant altrnda
konmuq girketi temsil ve ilzama yetkili (2) kiqinin
32005731832 T.C Kimlik Nolu Yi.iksel Goktijrk ve

31957733468 T.C Kimlik Nolu Bang Gdkttirk
Mtnferiden imzastnt ta$lmasl gereklidir.

2I t.{urs 2017
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Yiinetim Kurulu'nda en az2lihi; nagrmsrz iiye yer alrr.

Ytinetim Kurulu giirev ve sorumluluklartnt yiiriitmeye
yardrmct olmasr iqin $irket biinyesinde Denetimden
Sorumtu Komite, Kurumsal Ytinetim Komitesi' Aday
Giisterme Komitesi, Riskin Erken Saptanmasl Komitesi
ve iicret Komitesi oluqturabilir. Ancak Yiinetim Kurulu
yaprlanmasr gere[i ayn bir Aday Giisterme Komitesi,
ifirmn Erken Saptanmasr Komitesi ve Ucret Komitesi
olugturulmamast durumunda, Kurumsal Yiinetim
Komitesi bu komitelerin giirevlerini yerine getirir.
Komitelerin giirev alanlart, gahEma esaslart ve hangi

iiyelerden olugaca[r Yiinetim Kurulu tarafindan
belirlenir ve kamuya agtklanrr. Komitelerin kurulmast ve

gahgmasrnda Sermaye Piyasasr Kanunu hiikiimlerine
uyulur.

GENEL KURUL
MADDE 9

Genel Kurullar, ola$an ve olaSantistii toplanrrlar.
Ola[an Genel Kurul, girketin hesap devresi

sonundan itibaren 3 ay iginde ve senede en az bir
defa, ola[ani.isti.] Genel Kurullar ise, $irket iglerinin
gerektirdi$i hallerde ve zamanlarda toplanrr'Ttirk
Ticaret Kanunu hiikiimleri sakh kalmak kaydr

Ola[an ve Ola[aniisti.i Genel Kurul toplantrlartnda
haar bulunan (A) grubu hissedarlannrn veya

vekillerinin bedeli ddenmig her 1 (bir) hisse igin 15

(onbeE) oyu vardtr. Di[er (B) grubu hissedarlann

veya vekillerinin I (bir) hisse igin I (bir) oyu

olacaktrr. Pay sahibi Genel Kurul toplanttlanna
kendisi katrlabilece[i gibi pay sahibi olan veya

olmayan bir temsilci de yollayabilir.

$irket Genel Kurul toplantrlarrnda Ttirk Ticaret
Kanunu'nun 409. Maddesinde yanh hususlar

mtizakere edilerek gerekli kararlar altnrr. Genel

Kurul toplantrlan ve bu toplantrlardaki karar

nisabr, Ttrk Ticaret Kanunu hiikiimlerine tabidir.

xunuMsar YONnriu ilxrrnni
MADDB 9:

$irket'in idaresinde Esas Siizleqme, Tiirk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasasr Kanunu hiikiimlerinin yant
srra Sermaye Piyasasl Kurulu tarafindan yayrmlanan
Kurumsal Yiinetim itkeleri esas ahntr. Sermaye Piyasasr

Kurulu taraflndan uygulanmasl zorunlu tutulan
Kurumsal Yiinetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere
uyulmakslztn yaptlan iglemler ve altnan yiinetim kurulu
kararlart gegersiz olup esas siizleqmeye aylan saytltr.

Kurumsal Yiinetim ilkelerinin uygulanmast baklmtndan
iinemli nitelikte saytlan iglemlerde ve girketin iinemli
nitelikteki iligkili taraf iglemlerinde ve iigiincii kiqiler
lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliqkin
iglemlerinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal
yiinetime iligkin diizenlemelerine uyulur.

ILAN
MADDB 10

$irkete ait ilanlar, Ttirk Ticaret Kanununun 35.inci
maddesinin dordtinci.i fikrasr htikmi.i saklr kalmak
kaydryla girket merkezinin bulundu[u yerde grkan

bir gazete ile en az onbeg giin once yaptltr.
Mahallinde gazete yaytmlanmadr[r takdirde ilan,
en yakrn yerlerdeki gazete ile yaprlrr.

Cenel Kurulun
Tiirk Ticaret
eereEince il fnfr tarti:eiinleii harig olm$k rizure

iI-rrrrvu*i,trr lmastna ait ilanldfl
l.i;,fli &+.I"cii maddesi hrikmiii

sinxrriN rrusir- vn ir-za.ur
MADDB 10:

Yiinetim Kurulu, Genel Kurul'un giirev ve yetkileri
drqrnda kalan ve Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasast

Kanunu, iqbu esas siizlegme ve ilgili difier mevzuatla ve

Genel Kurulca kendisine verilen iqlerin yiiriitiilmesinde
ve $irketin idaresinde giirevli ve yetkilidir. Yiinetim
Kuruluo Tiirk Ticaret Kanunu'nun 367/f inci maddesine

..-tf ygun olarak diizenleyecepi bir i9 yiinergel'e giire

.'i,6ff(t,rrf yetki ve sorumluluklartnt krsmen \-eva tamamen
''bir.. veya,.birkaq Yiinetim Kurulu ii1'esine vela tiqiincii
-, kisive deiiietmeve vetki lid i r.
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en az iki hafta once yaprlmasr zorunludur.
Yiinetim Kurulu'nun alaca[r karar iizerine, Tiirk
Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan

devredilemez giirev ve yetkiler sakh kalmak iizere,

TTK 370. madde hiikiimleri uyannca' $irketin temsil
yetkisi tek imza ile Yiinetim Kurulu iiyelerinden birine
ya da bir veya daha fazla murahhas iiyeye veya miidiir
olarak iigiincii kigilere devredilebilir. Temsil yetkisinin

tek bir kiqiye brrahrlmasr halinde, bu kiqinin Yiinetim
Kurulu iiyesi olmast garttrr. Temsile yetkili kigileri ve

bunlartn temsil qekillerini giisterir kararln noterce

onaylanmtq sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan
edilmedikge, temsil yetkisinin devri geqerli olmaz.

Temsil yetkisinin slntrlandtrllmasr, iyi niyet sahibi
iigiincii kiqilere kargr hiikiim ifade etmezl ancak, temsil
yetkisinin sadece merkezin veya bir qubenin iglerine

iizgiilendifiine veya birlikte kullanrlmasrna iliqkin tescil

ve ilan edilen stnrrlamalar gegerlidir. Tiirk Ticaret
Kanunu'nun 371'inci, 374'iincii ve 375'inci maddesi
hiikiimleri sakhdtr.

HESAP DONEMI
MADDE II

$irket hesap yrh Ocak ayrnrn birinci giiniinden

baglar ve Arahk aylnln sonuncu giinii sona erer.

Fakat birinci hesap yrh $irketin kesin olarak
kuruldugu tarihten itibaren baglar ve o senenin

Arahk aytntn sonuncu gtinli sona erer.

N$
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YONETiM KURULU UCR
MADDE 1I:

Genel Kurul karanyla Yiinetim Kurulu t)yelerinden
bazrlarrna veya tamamtna huzur hakkr, maag' iidenek'
harcrrah veya di[er baqka tiirlii iicretler iidenebilir. Bu
kigilerin girketi temsilen yaptrklan bir taktm
harcamalar girket biitgesinden iidenebilir. Yiinetim
Kurulu iicretleri konusunda Genel Kurul, Sermaye
Piyasasr Mevzuatl hiikiimlerine uygun olarak karar
verir. Ba[rmstz yiinetim kurulu iiyelerinin iicretlerinin
belirlenmesinde Sermaye Piyasasl Mevzuafinda yer
alan ilgili diizenlemelere uyulur.

Genel Kurul karanyla Yiinetim Kurulu tiyelerinden
bazrlartna, di[er iiyelere nazaran daha yiiksek huzur
hakkr, maa$ veya iicret iidenebilir. Icract iiyeler, icracl
olmayan veya bafrmsrz olan iiyelere nlzaran daha
yiiksek iicretler alabilirler. Ayrtca Yiinetim Kurulu
Baqkanr veya Vekili de di[er iiyelerden daha yiiksek
iicret alabilirler.

KARIN TESPITI VE DAGITIMI
MADDE 12

$irketin net donem kart yaprlmrg her gegit

masraflann grkanlmastndan sonra kalan miktardrr.
Net donem kartndan her yrl % 5 genel kanuni
yedek akge ayrtlrr. Kalan miktartn %o 5'i pay

sahiplerine kar payr olarak dalrtrlrr. Kar payr, pay

sahibinin esas serrnaye payr igin girkete yapllgt
odemelerle oranttlt olarak hesaplantr. ....'''"' +,

.,,,,

v6Nnriu runutu roPlaNuuLm
MADDE 12:

Yiinetim Kurulu yrlda I (Bir) seferden az olmamak
qartryla qirket iqleri liizum giisterdikge toplantr.
Yiinetim Kurulu ilk kez giireve geldi[inde bir Bagkan

ve Bagkan Vekili seQer. Toplantrlarda her ii1'enin bir o1

hakkr vardtr. Yiinetim Kurulunun toplantr giindemi
Yii.ngtim Kurulu Bagkanr veya .r-oklulunda Vekili
t4rqfirrdan tespit edilir. Yiinetim Kurulu Karan ile
'itndemae de[iEiklik yaprlabilir. ]'iinefim Kurulu
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YUKSELEN QEL1K ANONIM $iRKETi ESAS SOZLE,$ME TADiL TASARISI

Net d6nem kartntn geri kalan ktsmt Genel Kurulun

tespit edece[i gekil ve surette da[rtrlrr. Pay

sahiplerine ytizde beq oranrnda kar payr odendikten

sonar kardan pay alacak kigilere da[rtrlacak toplam

tutann ytizde onu genel kanuni yedek akgeye

eklenir.

toplantrlannda ve faaliyetlerinde Tiirk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasasr Kanunu hiikiimleri gegerlidir'

Di[er taraftan, Ytinetim Kurulunda altnacak kararlara
iligkin olarak, Sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan
yayrmlanan Kurumsal Yiinetim ilkelerine iliqkin
diizenlemede yer alan hiikiimler sakltdtr.

Yiinetim Kurulu toplantrlan fiziki ortamda ya da

elektronik ortamda yaprlabilir. Bu hususta Genel

Kurul'da herhangi bir karar ahnmadrysa toplantr qekli

ve yerine Yiinetim Kurulu kendi iginde karar verir'
Blektronik ortamda toplantrlara izin verilmesi

durumunda girketin Yiinetim Kurulu toplanttstna

katrlma hakkrna sahip olanlar bu toplantrlara, Tiirk
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarlnca

elektronik ortamda da katrlabilir. $irket, Ticaret

$irketlerinde Anonim $irket Genel Kurullan Drgrnda

Elektronik Ortamda Yaprlacak Kurullar Hakkrnda

Tebli[ hiikilmleri uyarrnca hak sahiplerinin bu

toplantrlara elektronik ortamda katrlmalarlna ve oy

vermelerine imkan tanlyacak Elektronik Toplantr

Sistemini kurabilecefi gibi bu amag iqin oluqturulmuq
sistemlerden tle hizmet sattn alabilir. Biiylece yaprlacak

toplantrlarda $irket esas siizleqmesinin bu hiikmii
uyannca kurulmug olan sistem iizerinden veya destek

hizmeti altnacak sistem iizerinden hak sahiplerinin ilgili
mevzuatta belirtilen haklannr Tebli[ hiikmiinde
belirtilen gergevede kullanabilmesi saflanrr.

Yiinetim Kurulu kararlarlnt altrken Tiirk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuatta

diizenlenen toplantr ve karar nisaplartnl dikkate ahr.

GENEL KURUL
MADDE 13:

Genel Kurul toplantrlarrnda aqafrdaki esaslar uygulanrr.

a) Qafirr $ekli; Genel Kurullar, ola[an veya ola[aniistti
toplanrr. Bu toplantrtara iligkin bildirimlerde Tiirk
Ticaret Kanunu hiikiimleri ve Sermaye Piyasasr Kurulu
diizenlemeleri uygulantr. Genel Kurul, siiz hakkr

olmakstztn menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya

aqrk olarak yaprhr. Genel Kurul'da aksi yiinde bir karar
ahnmadr[r siirece, giirev siiresi devam eden Yiinetim
Kurulu i)yeleri, oy haklarr bulunmasa bile, giizlemci
olarak Genel Kurul'a kahlabilirler.

b) Toplantr Zamaml Olafan Genel Kurul, $irketin hesap

devresini takiben iig ay iginde ve senede en az bir defa

,*top.lqn I r. Bu toplantrlarda giindem gerefi nce gii rii giil mesi
;'gdqgqElr1[ususlar i ncelenerek karara ba[lantr.
,.".+,.r"+ 

\
Genel Kurul; $irket iglerinin gerekti

YEDEK AKCE
MADDE 13:

$irket tarafindan ayrtlan ihtiyat akgeleri hakkrnda

Ttirk Ticaret Kanununun 519 ila 523 maddeleri

hi.iktimleri uygulanlr.
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03 EK\\& 
"{q$

hallerde ve zamanlarda Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasasr Kurulu diizenlemeleri ve bu Esas Siizleqmede
yazrh hiikiimlere giire toplanrr ve gereken kararlarl ahr.

9) Oy Hakkr; Olafan ve ola[aniistii Genel Kurul
toplantrlannda hazrr bulunan (A) grubu pay sahiplerinin
veya vekillerinin her bir pay igin 15 (Onbeg) oy hakkr,
(B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay
igin I (Bir) oy hakkr vardrr. (A) grubu paylara tanrnan
bu oy hakkr imtiyazr Yiinetim Kurulu Uyelerinin segimi
dahil Genel Kurul'da karara ba$anan her konu igin
gegerlidir. Oy kullanmada Tiirk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili difier mevzuat
hiikiimlerine uyulur.

d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasasr
Kurulu diizenlemeleri ve Sermaye Piyasasr Mevzuatrna
uyulmasr zorunludur.

e) Toplantr Yeri; Genel Kurul toplanhlarrnrn qirketin
merkez adresinde yaprlmasr esastrr. Ancak Genel Kurul
toplantrlan girket merkezinin bulundu[u miilki idare
biriminin (il veya ilge) bagka bir yerinde, toplantrya ait
davette belirtilecek baqka bir adreste de yaprlabilir.

f) Genel Kurul toplantrsrna elektronik ortamda katrllm;
$irket'in Genel Kurul toplantrlanna katrlma hakkr
bulunan hak sahipleri bu toplantrlara, Ttrk Ticaret
Kanununun 1527'nci maddesi uyannca elektronik
ortamda da katrlabilir. $irket, "Anonim $irketlerde
Elektronik Ortamda Yaprlacak Genel Kurullara itiqfin
Yiinetmelik" hiikiimleri uyarrnca hak sahiplerinin Genel
Kurul toplantrlarrna elektronik ortamda katrlmalarrna,
giiriiq aglklamalarrna, tineride bulunmalanna ve oy
kullanmalarrna imkan tantyacak elektronik Genel Kurul
sistemini kurabilecefi gibi bu amag igin oluqturulmuq
sistemlerden de hizmet satrn alabilir. Yaprlacak tiim
Genel Kurul toplantrlannda esas siizlegmenin bu hiikmii
uyarrnca, kurulmug olan sistem iizerinden hak
sahiplerinin ve temsilcilerinin, anrlan Yiinetmelik
hiikiimlerinde belirtilen haklannr kullanabilmesi
sa$anlr.

g) Toplantr ve karar yeter sayrlarrl Genel Kurul
toplantllannda aranacak toplantr ve karar yeter
sayrlarr hakkrnda Sermaye Piyasasr Kanunu, Tiirk
Ticaret Kanunu diizenlemeleri uygulanrr.
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YUKSELEN QELIK ANONIM $iRKETi ESAS SOZLE$ME TADIL TASARISI

nissnlnniN unvni
MADDE 14

$irket ortaklanndan biri girketteki hisselerini
krsmen yada tiimtni.i devir etmek istedi[inde
dncelikle A grubu hissedarlara teklif edecektir. 15

giinltik stire iginde, A grubu hissedarlar hisseleri

satrn almak igin sattct orta[a mi.iracaatta

bulunmazlarsa satlcl ortak hisseleri girket

hissedarlanna yaptrIr tekliften farklr olmamak

kaydryla iigi.incti gahrslara satabilecektir. Satrlacak

hisselere mevcut hissedarlardan birden fazlastntn

talip olmast durumunda hisseler talip olan

hissedarlann sermayedeki paylan orantnda taksim

olunur. Yaprlan hisse devir igleminin geqerli

olabilmesi igin Yonetim Kurulunca karar altnrp pay

defterine iglenmesi gartttr. Yonetim Kurulu higbir

sebep gostermeksizin yaprlan devir iglemini kabul

etmeyebilir. Devir edilecek hisselerin de[erinde bir
anlagmazlrk olursa hisselerin de[eri Ba[rmsrz bir
Denetim girketi veya mahkemece tayin olunacak

bilirkigi tarafrndan yaprlan incelemede belirlenen
deper i.izerinde satrg yaprlacaktrr. Aynca A tipi bir
hissenin B tipi hissesine doniigti.iri.ilmesi igin Genel

Kurulun salt go[unlu$unun olmast yeterlidir' B tipi
bir hissenin A tipi hissesine dontigttirtilmesi igin ise

2/3 oranrnda kabul oyu verilmesi gerekmektedir.

Aksi bir karar altnmadrkga A tipi hisseler halka arz

yoluyla sattlamaz.

KARIN TESPiTi VE DAGITIMI
MADDE 14:

$irketin faaliyet diinemi sonunda tespit edilen
gelirlerden, $irketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi qirketge iidenmesi veya aynlmast
zorunlu olan miktarlar ile qirket tiizel kiqili[i tarafindan
iidenmesi zorunlu vergiler diigiildiikten sonra geriye

kalan ve yrlhk bilangoda gtiriilen diinem kan, varsa
gegmiE yi zararlannln diigiilmesinden sonra' slrastyla
agafrda giisterilen Eekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akce:
a) Sermayenin 7o20'sine ulagtncaya kadar, o/" 5,i kanuni
yedek akgeye aynltr.

Birinci Kar Pavr
b) Kalandan, varsa yrl iginde yaprlan ba[tq tutarrntn
ilavesi ile bulunacak mebla[ iizerinden, $irketin kar
dafirtrm politikasr gergevesinde Ttirk Ticaret Kanunu ve

Sermaye Piyasasr Mevzuattna uygun olarak birinci kar
payl aynlrr.

c) Yukarrdaki indirimler yaprldrktan sonra' Genel Kurul,
Yiinetim Kurulu iiyeleri ile memur, miistahdem ve

iggilere, intifa senedi sahiplerine ve pay sahibi drqrndaki
kigilere kar payl iidenmesine karar verme hakkrna
sahiptir.

ikinci Kar Pavr:
d) Net diinem kartndan, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen
mebla$ar diiqtiikten sonra kalan losmr, Genel Kurul,
krsmen veya tamamen ikinci kar payr olarak dafrtmaya
veya Tiirk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi
uyannca kendi iste[i ile ayrrdrfr yedek akge olarak
ayrrmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akce:
e) Pay sahipleriyle kara igtirak eden difer kimselere

daflhlmasr kararlagttrtlmrg olan ktstmdan, sermayenin
o 5'i oranrnda kar payr diigiildiikten sonra bulunan
tutarln yiizde onu, TTK'nrn 519 uncu maddesinin ikinci
fikrasr uyarrnca genel kanuni yedek akgeye eklenir.

{/* *
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TTK'ya giire ayrrlmast gereken yedek akgeler ile esas

siizleqmede veya kar dafrtrm politikasrnda pay sahipleri
igin belirlenen kar payr aynlmadrkga; bagka yedek akqe

aynlmasrna, ertesi yrla kar aktartlmasrna ve intifa senedi

sahiplerine, Yiinetim Kurulu iiyelerine, ortakhk
gahganlanna ve pay sahibi drqrndaki kiqilere kardan par'

dafrtllmasrna karar verilemeyecefi gibi' pa1' sahipleri
m[g-lirlenen kar payr nakden iidenmedikqe bu kigilere

y da[rtrlamaz.

tlm tarihi itibarrvla mevcut
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YUKSELEN QELiK ANONIM $iRKETi ESAS SOZLE$ME TADiL TASARISI

tiimiine, bunlann ihrag ve iktisap tarihleri dikkate
ahnmakstztn eqit olarak dafirtrhr. Da[rtrlmasrna karar
verilen kartn dafirtrm qekli ve zamanl' Yiinetim
Kurulu'nun bu konudaki teklifi iizerine Genel Kurulca
kararlagtrnltr.

Bu esas siizlegme hiikiimlerine giire Genel Kurul
tarafindan verilen kar dafrtlm karart geri altnamaz.

Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 20'nci maddesindeki

diizenlemeler gergevesinde ortaklara kar payl avansl

dafirtabilir. Bu amagla, ilgili ytlla stntrh olmak iizere

Genel Kurul kararryla Yiinetim Kurulu'na yetki
verilmesi zorunludur.

@
MADDE 15

Bu esas sozlegmede bulunmaYan
Ttirk Ticaret Kanunu Hiiktimleri

hususlar hakkrnda
uygulanrr.

FILE isl-nNr v4pvr.q,. nnx,lnrr nrNln vr
BORCLANIVIA YASAGI
MADDE 15:

Pay sahibi olmayan Yiinetim Kurulu iiyeleri ile Yiinetim
Kurulu iiyelerinin pay sahibi olmayan Tiirk Ticaret
Kanunu'nun 393. Maddesinde belirtilen yaktnlart

$irkete nakit borgla,namaz, bu kigiler igin $irket kefalet'
garanti, teminat veremez' sorumluluk yiiklenemez'
bunlann borglannt devralamaz. Yiinetim Kurulu
iiyeleri; Genel Kurul'dan izin almadan girketle kendi
veya bagkasr adtna ve hesabtna iElem yapamazlar,

$irketin igletme konusuna giren ticari i9 tiiriinden bir
iqlemi kendi veya baEkasl hesablna giiremezler ve aynl
tiirden iqlerle u[ragan bir baqka qirkette sorumlulu[u
srnrrsrz ortak srfatryla giremez.
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MADDE 16:

Kanunen qirket tarafindan ilan edilmesi zorunlu olan

hususlar, Ttirk Ticaret Kanunu'nun ilgili hiikiimleri ve

bu kanun gergevesinde gtkartlan yiinetmelik, teblifler,
Sermaye Piyasasr Kurulu diizenlemeleri ile tabi
olunacak di[er mevzuat hiikiimlerine uygun olarak
belirtilen siirelere uyulmak kaydryla ilan edilir.
Diizenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar $irket
internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul toplantr ilanr'
mevzuat ile iingiiriilen usullerin yanl slra' miimkiin olan

en fazlt sayrda pay sahibine ulaqmayr saflayacak,
elektronik haberleqme dahil, her ttirlii iletigim vasttasr

ile Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nda ve girketin
internet sitesi de dahil olmak iizere Sermaye Pivasasr

Kurulu'nca belirlenen difer yerlerde Genel Kurul
toplantr tarihinden asgari iig hafta iinceden 1'aprhr.

Kanunu'ndan ve Sermave Pi1'asast

kaynaklanan di[er ilan f iik[mliiliikleri
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MADDE 17:

$irket Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasl Kanunu

ve ilgili mevzuat hiikiimlerine uyarak yurt iginde ve

yurt drqrnda satrlmak iizere tahvil, finansman bonosu ve

diger norglanma aracr niteli[indeki sermaye piyasast

araglartnt ihrag edebilir.

Yiinetim Kurulu Sermaye Piyasasl Kanunu'nun ilgili
maddeleri gergevesinde tahvil, finansman bonosu ve

difer borglanma aract niteli[indeki sermaye piyasast

araglannr ihrag etmeye ve borqlanma araqlanna iliqkin

faiz, tiir, vade, ihrag Eekilleri ve benzeri tiim hususlarr

belirleme yetkisine sahiPtir.

DENETIM
MADDE 18:

$irketin ve mevzuatta iingiiriilen di[er hususlartn

denetimi haklunda, Tiirk Ticaret Kanunu'nun ve

Sermaye Piyasasr Mevzuafintn ilgili maddeleri

uygulantr.

BULUNMASI
MADDE 19:

$irketin ola[an ve olafan iistii Genel Kurul
toplantrlarrnda Giimriik ve Ticaret Bakanh[r
Temsilcisi'nin bulunmasl ve toplantr tutanaklannt
ilgililer ile birlikte imzalamast Sartttr.

Temsilci'nin gryabrnda yaprlacak Genel Kurul
toplantrlannda ahnacak kararlar ve Bakanhk
Temsilcisi'nin imzastnt taqtmayan toplantr tutanaklart
gegerli de[ildir.

03 EK\\\ 2t11'
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KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK
MADDE 20:

$irket'e ait bilgilerin kamuya agtklanmastnda sermaye

piyasasr mevzuatt hiikiimlerine uyulur. Kamul'a
.auklanacak bilgiler zamanrnda do[ru, eksiksiz'

iania$lAbilir, yorumlanabilir, erigilebilir ve egit bir
':UtefuhdAr kamunun kullantmrna sunulur. Sermave

lPiyasasl \I(urulu'nca diizenlenmes@
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YUKSELEN QELIK ANONIM $iRKETi ESAS SOZLE$ME TADiL TASARISI

tablo ve raporlar ile ba[rmsrz denetlemeye tabi olunmast
durumunda bafilmslz denetim raporu Sermaye Piyasast

Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya
duyurulur.

Sermaye Piyasasr Kanunu'na ayklrr olmamak Eartryla
Yiinetim Kurulu, $irket'in bazr ticari strlartnt ve iizel
bilgilerini $irket'in uzun vadeli menfaatlerini korumak
veya miiqterilerinin gizlilik hakkrna saygr giistermek
maksadryla gizli tutulabilir. $irketin sattn aldr[r bazt

hammadde ve hizmetler ile iiretti[i veya sattqtnt

gergekleEtirdi[i bazr iiriinlerin teknik spesifikasyonlan,
metalurjik iizellikleri, iiretim metotlart, tedarikgi
bilgileri veya teknik Eartnameleri bu baflamda ticari srr

srnrfinda kabul edilir; ve bu nedenle $irket tarafindan
gizli tutulur.

HBSAP DONEMI
MADDE 21:

$irket hesap yrh Ocak aytntn birinci giiniinden baqlar
ve Arahk ayrnln sonuncu gtinii sona erer.

YASAL HIJKUMLER
MADDE 22:

Bu esas siizlegmede yazlh olmayan hususlarda Tiirk
Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasasr Kanunu ve

konuyla ilgili sair mevzuat hiiktimleri uygulanrr.
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FESiH VE TASFiYE
MADDE 23:

$irket Tiirk Ticaret Kanunu'nun 529'uncu maddesinde
sayrlan sebeplerle veya mahkeme karanyla infisah eder.
Aynca $irket hissedarlarrn kararryla da fesih

olunabilir. Genel Kurul'da $irketin tasfiyesi karart
ahnmasr durumunda, bu karar (A) grubu pay
sahiplerinin ayrtca yapacaklart hususi bir toplantrda
onaylanmadrkga gegerli olmaz. Tasfiye iglemleri iig
kiqilik bir tasfiye heyeti tarafindan yiiriitiiliir. Tasfiye
memurlarr (A) Grubu pay sahiplerinin giisterece[i
adaylar arastndan Genel Kurulca segilir. Tasfiye
memurlan kanun hiikiimleri uyarlnca tasfiye
iqlemlerini yiiriitiirler. Genel Kurulca kargrt bir karar
ahnmadlkga bu memurlar birlikte hareket ederek
tasfiye halindeki $irket namlna imza etmeye yetkilidir.

$irketin sona ermesi ve tasfiyesine iligkin serma)'e
piyasasl mevzuattnda yer alan hiikiimleri saklldlr.
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