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Bu ana sozlegmeyi imzalamrg ve agagrda adlarq ikametgahlarr ve
uyruklarr yazrh kurucular arasmda, Tiirk Ticaret Kanunu'nun Anonim

$irketlerin kurulmalarma iligkin hi.iktimlerine gore bir Anonim $irket
kurulmugtur.
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: Madde - 2

girketin ticari iinvanr "TARA HOLDiNG ANoNiM $iRKETi" olup, bu
Ana Sozlegrnede ksaca Holding deyimi ile anrlacaktr.

Holding'in esas amacr kurulmug veya kurulacak girketlerin sermaye ve
yonetimine katrlarak, bunlarrn yatrrrm, finansnran, organizasyon ve
yonetim meselelerini toplu bir biinye igerisinde ve modern igletmecilik
esaslan dahilinde halletmek. riski da[rtmak, ekonomik dalgalanmalara
kargr yatrunlarrn gtivenlipini arttrmak ve boylece bu girketlerin safihklr
qekilde ve rnilli ekonominin gereklerine uygun olarak geliqrnelerini ve
devamlrlrklannr teminat altrna almak ve bu amaca uygun ticari. srnai ve
mali girigimlerde bulunmaktrr.

Holding'in yukarrda yazrlr amaglarrnr gergeklegtirmek igin faaliyet
gdsterebileceIi konular gunlardr.



A - $irket Kurma, igtirak Tesisi ve Elden Qrkarma:

L Holding smai, ticari, zuai, mali, ingaat, taahhiit konularmda igtigal
eden girketler ile her ttirlti Bankacrlft, her tiirlii finansman kurumlarr;
sigorta, factoring, finansal kiralama konularrnda faaliyet gdsteren her
nevi sermaye girketini bizzal kurabilir, kurulmug olanlara hissedar veya
ortak srfatryla katrlabilir. Bu maksatla kurdufiu veya igtirake uygun
gordii[U girketlere ayni ve nakdi sermaye koyabilir. Kurucusu oldufu ve
ohnadr[r girketlerin sermaye teyitlerine igtirak edebilir. Bunlarrn hisse
senetlerini ve sermaye paylannr intifa senetlerini satrn alabilir veya ayni
sermaye olarak kendi sermaye tezyidlerinde kabul edebilir.

2. Holding kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini
bagkalarrna aracrlrk yapmamak kaydryla vadeli veya vadesiz satabilir,
devredebilir, bunlarr bagka hisse senetleri veya hisselerle defiigtirebilir,
rehin edebilir ve di[er ortaklarm hisse senetlerini veya hisselerini rehin
alabilir.

B - Yatrnm ve igletme Faaliyetleri:

1. Holding sermaye ve yonetimine katrldr[r veya katrlmadr[r sermaye
qirketlerinin yeni konularda girigecekleri yatrrrmlarla kapasiteyi arttran
kaliteyi rslah eden veya maliyeti di.iqiiren tevsi veya yenileme
yatrrmlarryla ilgili 6n ettidleri yapabilir. Bunlarrn fizibilitelerini ve

finansman dengelerini inceleyerek mali imkanr oldu[u takdirde bunlara
yukanda yazrh usullerle sermaye igtirakinde bulunabilir.

2. Holding'in memleket ve girket igin yararh yeni yatmm konulannr
bizzat araqtrrarak bunlara ait etiid ve incelemeleri yapabilir veya
yaptrabilir. Uygun gdrdti[i] yatnm konularmr gerektipinde di[er
sermaye gruplannm ve halkrn igtiraki ile kuracapr girketler vasttast ile
veya do[rudan do[ruya gergekleqtirebilir.

C - Finansman iqleri :

1. Holding kendi veya sermaye yonetimine katrldr[r girketlerin
ihtiyaglan igin bankalardan, drg kredi miiesseseleri ve firmalardan
teminatlr veya teminatsrz krsa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir.

2. Holding sermaye ve yonetimine katrldr[r girketlere milnhastr olmak
kaydryla teminath ve teminatsrz finansman yardrmlannda bulunabilir. Bu
girketlerin atrl fonlarr kendi veya hissedarr oldufiu girketler arasrnda
serbestge ve en uygun gekilde dagrtrlmasr igin gerekli tedbir ve kararlarr
alabilir, bu faaliyetlerin do[urdufiu masraflarr ve mali hizmet
kargrhklarrrrr finansman yardrmrndan faydalanan girketler arasmda
faydalanma 6 lgtistinde da[rtabilir.



3. Holding sermaye ve ydnetimine katlldlgl Sirketlerin satqlarrndan

do[an her ge$it alacaklan devir alabilir, aracrhk yapmamak kaydryla

bunlarr bagkalarma devir ve ciro edebilir. Bu girketlerin satrcrlarna ve

miigterilerine agtlklan kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

4. Holding sermayesine katrldrlr girketleri bankalardan, difer kredi

mtiesseselerinden alacaklarr krediler, ihrag edecekleri tahviller veya

vadeli ahmlar dolayrsryla yapacaklarr borglar igin kefalet ve garanti

verebilir; bunlara kargrhk gerekkse gahsi teminat, rehin, ipotek gibi

kontrgarantiler alabilir, verecefi kefalet ve garantiler igin piyasa

gartlarrna uygun bir kargrhgr qirketlerden tahsil edebilir.

D - Sermaye Piyasasr ve Plasman Muameleleri :

l. Holding resmi veya ozel kuruluglar ve igtirak ettigi girketlerce

grkanlacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para igtirakli hisse senedi ile

defigtirilebilen erken odeme veya rtighan haklartna sahip her nev'i

tahvilleri; aracrhk yapmamak kaydryla kuponlu veya kuponsuz alabilir

veya satabilir.

2. Holding sernraye piyasasrnrn icabr olarak sermaye ve ydnetimine

katrldrIr ve katrlmadr!r kurulmug veya kurulacak $irketlerin hisse senedi

ve tahvil ihraglarrnda suskripsiyon iglemlerine aracrhk edebilir. Bunlann

neticelerini ihrag eden qirketlere veya altctlara kargr garanti edebilir.

Hisse senet iqin asgari kar payr, geri satrnalma, baqka hisse seletleri ile

def,iqtirme gibitaahhiitlere girigebilir, tahviller igin vadesinde veya erken

ddeme, hisse senetleri ile de!iqtirme, belli gartlarda satlnalma garantileri

verebilir. Bir banka kefaleti ile grkarrlan tahviller igin kontrgaranti

sa!layabilir. Velhasrl hisse senedi veya tahvil satrglarrnr kolaylagtrracak

ve delerini koruyacak iglemler yapabilir.

E - Organizasyon Hizmetleri :

1. Holding sermaye ve yiinetimine katrldrgr tirketlere vergi, ticari hukuk

ve buna benzeyen iqletme ile ilgili konularda istiqari hizmetler

sa$ayabilir. Bu qirketlerin muhasebe. tahsilat, personel e[itimi gibi

mii$terek hizmetlerinitoplu bir biinye igerisinde daha ekonomik gekilde

sa[lamak igin bir elden yiiriitebilir ve bu konularda kendilerine yardrmcr

olabilir.



2. Holding di[er qirketlerin igletme organizasyonlannr diizenlemek, bu

qirketleri kargrhkh anlaqmalar dahilinde denetlemek, yrlhk biitgelerinin
faaliyet raporlarrnln ve uzun vadeli plan ve programlannrn yardrmryla

igletme faaliyetine olumlu bir yrin vermek igin tavsiyelerde bulunmak ve

iqletme ile ilgili flrnansal idari, ticari ve teknik problemlerin gdziimi.ine

yarduncr ohnak peklinde faaliyet giisterebilir.

F - Miitterek Hizmetler :

l. Holding harigten know-how, teknik bilgi, alameti farika marka ve smai

miilkiyete konu olan haklarr satrn alabilir veya kiralayabilir ve bunlarr

di[er kuruluglara satabilir veya bu konularda drq firmalarla anlagmalar

yaparak bu anlaqmalarr biittin mali sonuglarr ile baqkalarrna devredebilir.

2. Holding, igtirak ettigi $irketler nezdinde her nevi bilgi iglem makinalarr

ile servis biiro hizmetleri yapabilir. Bu makinalann zamanlartnt kiraya

verebilir.

3. Holding, ittirak ettigi qirketler nezdinde iftirak ettigi qirketlerin

qahqma konulanna dahil imalat igin gerekli ham ve yan mamul mallartn

allml, ithalat igin gerekli ham ve yarr mamul mallartn allmr, ithali, nakli

giimriiklemesi gibi igleri yapabilir veya yaptrrabilir.

4. Holding, i$tirak ettiEi girketler nezdinde firmalann i.irettikleri mallan

bayilikler kurarak veya mapazalar agarak toptan ve perakende satabilir.

Etiidden satlga kadar pazarlamanrn gerektirdi[i nakliyc, depolanra,

ayrrma, ambalajlama gibi biittin hizmetleri yapabilir veya yaptrabilir.



G - Gayrimenkule Tasarruf :

l. Holding, amag ve galtgma kogullarrnr gergekleftirebilmek igin ahm,

in$a, trampa, balrq geklinde gayrimenkul edinebilir veya kiralayabilir.

Bunlarr baqkalarrna devir, feraf edebilir, krsmen veya tamamen

bagkalarrna kiraya verebilir. Aynca kendi gayrimenkulleri tizerinde

UgUncU $ahlslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedan ve oftagl

bulundufu dif,er girketlerin dogmug ve dogacak borglannl temin etmek

iizere ipotek tesis edebilir. inifak, intifa, siikna haklarr ile medeni kanun

h0kiimleri gerelince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her gegit

tasarruflarda bulunabilir ve iqletme rehni yapabilir.

2. Holding, amag ve konusu ile ilgili olarak her ttirlii hukuki

tasarruflanndan dolan hak ve alacaklartntn tahsili veya temini icra,

ipotek, menkul rehni, igletme rehni, kefalet, velhasrl ayni ve qahsi her

nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili o larak tapuda terkin ve tescil

iglemlerinde bulunabilir.

H - Sosyal Faaliyetler :

L Holding, Tiirk Ticaret Kanunu'nun ilgili hiikiimleri uyarmca girketin

ve katrldrgr girketlerin menrur, nristahdem ve $gileri igin yardrm

sandrklart, emeklilik vaktflart vesair sosyal gayeli orgiitler kurabilir,

fonlar tesis edebilir, bunlann ydnetimini deruhte edebilir ve

mevcutlarmtn en iyi gekilde verimlendirecek yatlrlmlara girigebilir'

2. Holding, genel kurulkararryla kendi biinyesi drqrnda da kendi maksat

ve mevzuunu aksatmayacak gekilde sosyal gayeli vakrflar kurabilir, bu

gegit kurulmug vakrflara katrlabilir ve yardlm edebilir.



i - niger iqlemler :

l. Holding, yukarrda A ile H b6ltimlerindeyaztlt igleri yasalann miisaade

etti[i hallerde bu yasalara uygun olarak yurt drgrnda da yapabilir, yabancr

ve yerli di[er girketlerle yurt drqrnda ve iginde igbirli[inde bulunabilir,
bunlarla birlikte girketler kurabilir, mali mesuliyetin paylagrlmasma

dayanan anlagmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararma

oldu[u stire ve olgtide yabancr sermayenin gehnesini sa[larnak igin

tegebbtis lerde bulunabilir.

2. Yukarrda yazrh olanlar drqrnda Holding amaclna uygun ve faydah

gcirdii[ii di[er iqlere de Ydnetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurul'un
karan ile girigebilir.

J - Yasal Slnrrlamalar :

Holding yukarrda sayrlan tiim faaliyetleri ve fonksiyonlarr, bagta Ttirk
Ticaret Kanunu hiikiimleri olmak tizere Ttirk yasalarr ve ilgili mevzuatrn

izin verdifii 6lgtilerde gerEeklegtirir. izne tabi hallerde gerekli izinler

onceden ahnlr ve yasaklara uyulur.

MERKEZ VE

$UBELER

SURE

: Madde - 4

Holding merkezi istanbul'dadr. Adresi Balmumcu Mah. Zincirlikuyu
Yolu Enka 2 No:8 Begiktag istanbul'dur. $irket, ilgili mevzuata uymak

kaydryla yurt iginde veya drgrnda gube, irtibat btirosu, acentelik ve

temsilcilikler agabilir. Adres de[igikli[inde yeni adres, Ticaret Siciline

tescil ve Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve aynca Sanayi

ve Ticaret Bakanhfir'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adrese yaprlan

tebligat Ho lding'e yaprlmrg sayrlr.

: Madde - 5

Holding'in stiresi iqbu Ana Sozlegmenin Ticaret Sicil Memurlufu'na
tescil ve ilanrndan baglamak iizere srnlrszdr.



SERMAYE : Madde - 6

Holding'in sermayesi beheri (1.- TL) nominal de[erde (825.000.000)

TL./adet hisseye bo liinmilq (825. 000. 000. 00 TL.)'dir.
Bu hisselerin tamamr nama yazrlrdrr.

1 - Bu sermayenin I .,2.,3.,4.,5..6 ve 7 . tertibini tegkil eden
(5 19.000.000.00 TL.)'lik krsmr tamamen ddenmigtir.
2 - Bu defa arttrrrlan 306.000.000.00 TL.'lik sermayenin Sermaye
Dtize ltme s i O lum lu Farklar r Enfl asyo n Fark larrnd an,(9 . 633 .082,5 5 TL.)
Yasal Yedekler Enfalasyon Farkrndan (l .847.214,60 TL.) ; Difier
Sermaye Yedeklerinden ( I .81 3.261,84 TL.)l Fevkalade ihtiyatlarrndan
da(271.727.627,49 TL.)'lik krsrnr ile (20.978.813,52 TL.)'lik krsmr aynr
sermaye vaz'r qeklinde aynen ve tamamen muvazaadan ari qekilde

taahhtit edilmig ve odenmigtir.

Ayni sermaye yaz'r ve taahhi.idti agalrdaki gibidir.

a. ( 1 3.948.8 13,52 TL.)' lik krsmr;
ENKA iNgeaf ve SANAYI A.9.'nde $arrk Tara adrna kayrth olup,
istanbul 8. Ticaret Mahkemesi'nin 07.06.2010 Tarih ve 20101326 Sayilr
Dosyasr'nda aynr tarih ve aynr sayr ile atanan 14.05.2010 tarihlibilirkigi
raporuyla sermaye olarak konulan 1.984.184 adet hisse senetlerinin rayig
de[eri I 3.948.81 3,52 TL. olarak tesbit edilmigtir.

b. (7.030.000,00 TL.)'hk ktsmt;
ENKA iNgAAf ve SANAYi A.$.'nde Mehmet Sinan Tara adrna
kayrth olup, istanbul 8. Ticaret Mahkemesi'nin 07.06.2010 Tarih ve
20101326 Sayrh Dosyasr'nda aynr tarih ve aynr sayr ile atanan
14.05.2010 tarihli bilirkigi raporuyla sermaye olarak konulan 1.000.000
adet hisse senetlerinin rayig de[eri 7.030.000,00 TL. olarak tespit
edilmiqtir.

Bu hisse senetleri T.T.K.'nun 404.maddesi uyannca 2 yrl stire ile bagkasrna

devredilemez.

Yonetim Kurulu hisse senetlerini bir veya birgok hisseyi ihtiva eden

ktipiirler halinde bast rrabi lir.



HiSSE SENETLERiNiN
nnvni

uissp spNrrlnniNiN
gUTUNLUGU : Madde-8

: Madde - 7

a) Holding hisse senetlerinin devredilebilmesi, rehnedilmesi ve
tizerlerine herhangi bir takyidat konmasr igin bu iqlemlerden once
Y<inetim Kurulunun yaah izninin almmrq olmasr qarttr.

$irkete kargr pay sahipli[i srfatmm kazanrlabilmesi igin devrin pay
defterine kaydedilmesi gerekir.

Y<inetim Kurulu'nun gerek izin vermesigerek pay defterine kaydetmesi
hususlannda T.T.K. htiki.imleri gegerlidir.

b) Ancak her bir ortak bakrmrndan toplam olarak Holding esas

sermayesinin toplam % 05'ini afmayan paylarmtn devri igin bu izin
gerekmez.

c) Nama yazrh hisse sahipleri satacaklart hisselerini once di[er hisse

sahiplerinin hepsine sahip olduklarr hisseler orantnda ve aga[rda
agrklanan gergek deperleriyle teklif etmek zorundadrlar.

Devredilecek hissenin gergek defierini taraflar kendi aralannda
miigtereken tesbit ederler. (30) gtin zarfinda bu de[erlerin tesbitinde

uyugulmadr[r takdirde defierleme taraflarca mtigtereken (15) gtin iginde
segilecek bir Eksper tarafindan yaprlrr.

Bu miiddet zarfinda da taraflar eksper segimi konusunda anlaqamazlarsa

Eksper istanbul Menkul Krymetler Borsast Bagkanr tarafindan segilir. Bu
gekilde segilen eksper tayininden itibaren (30) gtin iginde satrlmak
istenen hisselerin deperini tesbit eder.

Bu gekilde tesbit edilen de[er tizerinden di[er hissedarlardan her biri
sahip oldu[u hisse nisbetinde hisseleri devir almazsa, satrcl hisselerini

talip olan di[er hissedarlara ve onlar da talip olmazlarsa diledi[ine
satmakta serbesttir. Yonetim Kurulu da bu devirleri kabul ve kaytt etmek

zorundadr.

Her pay senediHolding'e kargr boltinmez bir bi.itiindiir. Bir pay senedinin

birden gok sahibi varsa Holding'de haklannt ortak bir temsilci aracrlr[r
ile kullanabilirler. Bu temsilci, Holding karqstnda sdzti edilen pay

senedinin sahibi sayrlrr.

Bir pay senedinin sahibi ile intifa hakkr sahibi ayn ayrr kiqiler ise,

Holding intifa hakkr sahibini pay sahibi olarak tantr.



voNBriivI

sBRuavrNiN
nnGi$rinilursi : Madde-9

Holding' in sermayesi T.T.K. hUkiiurleri uyannca arftrrl rp azaltrlabilir.
TIgViL, KAR ORTAKLIEI
BELGESi (KARA igrinaxli
TAHViL) FiNANSMAN
BONOSU VE BORQ SENEDi
inRacr : Madde - l0

Holding, yasal hiiktimler gergevesinde yurt iginde ve gerekli izni almak

suretiyle yurt drgrnda her nevi tahvil, kar ortakh[r belgesi, finansman

bonosu (commercial paper) ve borg senedi ihrag edebilir. Qrkartrlan
tahvillerin bedelleri tamamen ddenmedikge yeni tahvil grkanlamaz. Bu

menkul krymetlerin ihracrna ve tabi olacagr $artlan ve verecefii haklarr

mevzuat dahilinde tesbite Genel Kurul yetkilidir. Ancak Genel Kurul bu

konularda Yonetim Kuruluna yetki verebilir.

KURULU: Madde - l1

nrununlnn

Holding Genel Kurul tarafindan Tiirk Ticaret Kanunu htikiimleri
uyarmca, en gok tig yrl igin segilecek en az 3, en gok 7 i.iyeli bir Y6netim
Kurulu tarafindan temsil ve idare edilir.

Ydnetim Kurulu, Ttirk Ticaret Kanunu htikiimlerine gore hazrlanacak
bir ig yonerge ile yonetimi yonetim kurulu i.iyesi olan veya olmayan bir
veya birkag kigiye devretmeye yetkilidir. Yonetim Kurulu temsile yetkili
olmayan Ydnetim Kurulu iiyelerini veya girket hizmet akdi ile ba[h
olanlarr srnrh yetkiye sahip ticari vekil veya di[er tacir yardtmctlart
olarak atayabilir. Bu gekilde atanacak olanlart gorev ve yetkileri, 367 nci
maddeye gdrehaarlanacak ig yonergede agrkga belirlenir. Bu yetkilerin
tamamrnr veya bir krsmrnr defiigtirip tadil edebilir veya geri alabilir. Bu
durumda i9 y6nergenin tescil ve ilant zorunludur.

yoNBTiu KURULU,NUN
SUnrSi :Madde-12

Yonetim Kurulu tiyeleri en gok
yeniden segilebilir.

: Madde - 13

iig yrl igin segilirler, siiresi biten iiyeler

DENETCiLER

Yonetim Kurulu $irket iqlerinin ytirtittilrnesi igin Ttirk Ticaret Kanunu

htikiim leri uyarmca mtidtirler atayabilir.
: Madde - 14

$irketin denetimi, Ttirk Ticaret Kanunu'nun denetime iligkin

hiiktimlerine tabidir.



OLAEAN VE
OLACANUSTU
KURULLAR

TOPLANTI YERi
YETER SAYISI

: Madde - 15

Kanun ve Ana Scizlegme htikiimleri uyannca toplanan genel kurul btitiin
pay sahiplerinin tiimtinden olugur. Bu yolla toplanan genel kurullarda
alrnan kararlar gerek kargr kalanlar, gerek toplantrdahazr bulunmayanlar
hakkrnda dahi gegerlidir.
Genel Kurullar olapan ve olafantisti.i olarak toplanrlar. Ola[an genel
kurul Holding'in hesap ddneminin bitiminden baglayarak ilk tig ay
igerisinde ve yrlda en az bir kere toplanr. Bu toplantrda Holding'in gegen

donem igleri, hesaplarr ve giindemde dahil diger konular incelenerek
gerekli kararlar verilir.
Ola[anilstti genel kurul Holding iqlemlerinin gerektirdi[i hal ve
zamanlarda ve Ti.irk Ticaret Kanunu ile bu Ana Sdzleqme uyannca
toplanr ve karar verir.

VE
: Madde - 16

Genel Kurullar Holding'in yonetim merkezinin veya qubelerinin
bulundu[u qehirlerden yonetim kurulunun uygun g6rdi.ifiii elverigli bir
yerinde toplanr. Genel Kurul toplantrlarrnda aranacak yeter sayr
hakkrnda Ttirk Ticaret Kanunu htikiirnleri uygulanrr.

TOPLANTILARDA
BAKANLIK TEMSiLCiSiNiN
BULUNMASI : Madde - 17

Gerek ola[an ve gerekse ola[aniistii genel kurultoplanttlannda Bakanhk
temsilcisinin bulunmast garltr. Bakanhk temsilcisinin yoklu[unda
yaprlacak genel kurul toplanttlartnda altnacak kararlar gegerli degildir.

: Madde - 18

Genel Kurul toplantrlarurda hazv bulunan pay sahiplerinin veya

vekillerinin her bir hisse senedi igin (l) oy hakkr vardr. Oylar el

kaldrrmak geklinde verilir. Ancak; haztr bulunan pay sahiplerinin temsil

ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanlartn iste[i iizerine gzli
oya bagvurulur.

OY HAKKI



VEKiL ATANMASI : MAddC _ 19

ilax

GENEL KURUL
BA$KANI

KARAR YETER
SAYISI : Madde-22

YILLIK
BELGELER

Genel Kurul toplantrlarrnda pay sahipleri kendilerini diger pay sahipleri
veya harigten atayacaklarr bir vekil ile temsil ettirebilirler. Holding'de
pay sahibi olan vekiller kendi oylarmdan bagka ternsil ettikleri pay
sahiplerinden her birinin sahip oldu[u oylan da kullanmaya yetkilidirler.
Yetki belgesinin geklini ydnetim kurulu belirtir. Uzerinde intifa hakkr
bulunan bir pay senedinden do[an oy hakkq intifa hakkr sahibi veya
vekilleri tarafindan kullanrlrr, Pay senedinin birden fazla sahibi varsa,

ortak temsilci oy kullanrr.

: Madde - 20

Holding'in ilanlarr T0rk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi 4. fikrasr
hiikmii sakh kahnak tizere qirket merkezinin bulundu[u yerde grkan iki
gazete ile, ilan giini.i harig en az 15 (Onbeq) giin 6nce yayrnlanr. Genel

Kurul'un toplantrya gagnlmastna ait ilanlar Ttirk Ticaret Kanunu'nun
ilgili maddesi uyartnca ilan ve toplantr gtinleri drqrnda en az 15 (Onbeq)

gtin evvel yaprlmalrdrr. Sermayenin azalttlmasma ve tasfiyeye ait ilanlar
igin Tiirk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde htiktimleriuygulanr.

: Madde - 2l

Genel Kurultoplantrlartna, yonetim kurulu bagkanr baqkanhk eder. Onun
yoklu[unda bu g<irevi y<inetim kurulu baqkan vekili yapar. Baqkan vekili
de yoksa genel kurul toplantr bagkanrnt seger.

a) Genel Kurullarda kararlar Ttirk Ticaret Kanunu'ndaki ozel haller

dqmda, oy goklu[u ile ahnr.
b) Ancak, iqbu Ana Sozlegmenin 27. maddesinin de[iqtirilebilmesi igin

sermayenin % 80'initemsil eden hisse sahiplerinin mi.ispet oy vermeleri
gerekir.

: Madde - 23

Yrlhk faaliyet raporu, denetgiraporlarq yrlhk bilango, giindem ve genel

kurultutana[r ile hazr bulunanlar listesi genel kurul toplantsmda hazr
bulunan Bakanhk temsilcisine verilir.



ANA SOZLE$ME
pBGi$ixr,ici : Madde - 24

Bu Ana S6zlegmede de[igiklik yaprlmasr ve uygulanmasr Giimrtk ve

Ticaret Bakanh[r'ntn iznine baghdrr. Bu konudaki de[iqiklikler usuli.ine
uygun olarak onaylanrp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanlarr
tarihinden baglayarak gegerli olur.

HESAP DONEMI : Madde - 25

Holding'in hesap dOnemi Ocak aymm birinci giiniinden baqlayarak

Aralrk aymm sonuncu gtinii biter.

BiLANqo, KAR-ZARAR
HESAPLARI : Madde - 26

Her hesap ddneminin sonunda Holding'in durumunu gosteren bir bilango
ile kar -zarar durumunu gosteren bir hesap cetve li diizenlenecektir. Genel
Kurul toplantrlartndan l5 (Onbeg) giin once bilango lle kar-zarar
hesaplarr ve bunlar hakkrndaki denetgiler raporunun kopyalarr isteyen
pay sahiplerine verilmek tizere Holding merkezinde hazv
bulundurulacaktr.

KAR DACITIMI :MAddC _ 27

Holding'in hesap donemi iglemlerinden elde edilen gelirlerden, biittin
giderler, gerekli amortisman paylarl gerekli karglhklar, 6denecek

Kurumlar Vergisi ve difier vergiler dtigiildiikten sonra kalan kar
dafrtrmma temel kabul ed ilir.
Bu kar da[rtrmrnda srasryla;
a) Tiirk Ticaret Kanununun 519. maddesi uyartnca odenmig sermayesinin
l/5'ini buluncaya kadar, % 5 kanuni yedek akge ayrrlrr.
b) Kalan tutardan odenmig sermayenin 0Z 5'i orantnda pay sahiplerine
birincikar payr olarak da[rtrlrr.
c) Yukanda aytrtmlar yaprldrktan sonra kalan tutartn ktsmen veya

tamamen fevkalade yedek akge olarak ayrtlntastna veya kar payr olarak
dagrtrlmaslna karar vermeye genel kurul yetkilidir. Ancak genel kurulda
mevcut oylarrn ddrtte i.igti aksini kararlagttrmadrkqa kalan tutarm 0Z

50'sinin ikinci tertip kar payr olarak pay sahiplerine da[rtrlmasr
mecburidir.



YEDEK AKQELER: Madde - 28

Holding tarafindan safi kardan ayrrlan 0/o 5 oranrndaki kanuniyedek akge

odenmig sermayenin begte birini buluncaya kadar ayrtlr. Ttirk Ticaret
Kanunu'nun 519. maddesi hiikmii sakltdtr. Ancak, kanuni yedek akge

herhangi bir nedenle ddenrnig sermayenin begte biri orantndan aga[r
d0gerse, aynr esaslarr ile yeniden kanuni yedek akge ayrtlr.

KANUNi
HurUulrn : Madde-29

Bu Ana Sdzlegmede yazrh olmayan hususlarda Ti.irk Ticaret Kanunu
hiikiimleri uygulanr.

FESiH VE
TASFiYE : Madde_30

Holding, bu Ana Sozlegme ve Tiirk Ticaret Kanunu htikiimleriuyarmca
fesih ve tasfiye olunur.
Tasfiye iqlemleri iki veya daha fazla tasfiye memuru tarafindan
yiirtitilliir. Bu memurlarr genelkurul seger ve atar.

Tasfiye memurlart Holding'in biitiin menkul ve gayrimenkul mallarrna

el koyarak kanun htikiimleri uyannca tasfiye iglemlerini yi.iri.itiirler.

Genel Kurulca kargrt bir karar ahnmadrkga bu memurlar birlikte hareket

ederek tasfiye halindeki girket namrna lmza etmeye yetkilidirler.

TASFiYE SONUCU : MAddE _ 31

Feshedilen girketin borglart tamamen odendikten ve feshin t.igtincii

ilanrndan baqlayarak bir yrl gegtikten sonra arta kalan para ve yedek

akgeler pay sahiplerine paylarr orantnda dafrtrlr.


