MİSTRAL YAPI GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ’NİN
07/03/2016 TARİHLİ
GENEL KURUL OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI
Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) Genel Kurul Olağanüstü
Toplantısı 07/03/2016 tarihinde, saat 16:00’da, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Şirket’in gayrimenkul
yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin 19/02/2016 tarih ve 12233903-325.01-E.2078 sayılı onay
yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Şirket Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin 29/02/2016 tarih
ve 50035491 - 431.02 sayılı onay yazısına istinaden, İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün
03/03/2016 tarih ve 14306359 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gülsüm
MarasalTnm gözetiminde 283/1 Sokak No:2 Kat:5 Daire: 602 Bornova - İzmir adresinde, Türk
Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.
TTK’nm 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin
herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden toplam 9.403.152 adet
payın asaleten ve 29.596.848 adet paym vekaleten olmak üzere Şirketin toplam 39.000.000 TL’lik
sermayesine tekabül eden 39.000.000 adet paym tamamının hazır bulunduğunun ve böylece kanunda
öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu
üyelerinden Sayın Haydar İnaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1. Toplantı Başkanlığına Haydar İnaç, oy toplayıcılığına Refael Dalva ve tutanak yazmanlığına
Aslıhan Erdem’in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine oybirliği ile
karar verildi.
3. Şirket esas sözleşmesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
ESKİ METİN
Madde 1
Kuruluş
Bu ana sözleşmenin 2. maddesinde ad ve
soyadları ile ikametgah ve tabiiyetleri yazılı
gerçek kişi kurucular arasında Türk Ticaret
Kanunu’nun Anonim Şirketlerin ani şekilde
kuruluşlarına ilişkin hükümleri uyarınca bir
anonim şirket kurulmuştur.

YENİ METİN
Madde 1
Kuruluş
Bu esas sözleşmenin 2. maddesinde ad ve
soyadları ile ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı
gerçek kişi kurucular arasında Türk Ticaret
Kanunu’nun Anonim Şirketlerin ani şekilde
kuruluşlarına ilişkin hükümleri uyarınca bir
anonim şirket kurulmuştur.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.02.2016
tarih ve 12233903-325.01-E.2078 sayılı karan
uyannca gayrimenkul yatırım ortaklığına
dönüşmüştür.
Madde 2
Madde 2
Kurucular
Kurucular
Şirketin kurucuları aşağıdaki hakiki ve hükmü Şirketin kuruculan aşağıdaki hakiki ve hükmü
şahıslardır:
şahıslardır:
Adı Soyadı/Ünvanı: Önder Türkkanı Uyruğu:
T.C. No:47701346518
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Adı Soyadı/Ünvanı: Önder Türkkanı Uyruğu:
T.C. No:47701346518
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1378 Sk. 10/4 Alsancak İzmir

Adı Soyadı/Ünvam: Haydar İnanç Uyruğu: T.C. Adı Soyadı/Ünvam: Haydar İnaç D
No:38671269686
No:386771269686
2040 Sokak Selçuk Altı Apt. Giriş 30 K.8 D.32 2040 Sokak Selçuk Altı Apt. Giriş 30 K ^ t}.32*
Mavi şehir Karşıyaka İzmir
Mavişehir Karşıyaka İzmir
Adı Soyadı/Ünvam: Erkan İnanç Uyruğu: T.C.
No:38677269468
2041 Sokak Pamukkale 12 Blok 15/50 Mavişehir
Karşıyaka İzmir

Adı Soyadı/Ünvam: Erkan İnaç Uyruğu: T.C.
No:38677269468
2041 Sokak Pamukkale 12 blok 15/50 Mavişehir
Karşıyaka İzmir

Adı Soyadı/Ünvam: Banu İnanç Uyruğu: T.C.
No: 38650200382
2040 Sokak Selçuk Altı Apt. Giriş 30 K.8 D.32
Mavişehir Karşıyaka İzmir

Adı Soyadı/Ünvam: Banu İnaç Uyruğu: T.C. No:
38650200382
2040 Sokak Selçuk Altı Apt. Giriş 30 K.8 D.32
Mavişehir Karşıyaka İzmir

Adı Soyadı/Ünvam: Güner Menendi Uyruğu:
T.C. No:48181323280
1735 Sk. No 80/6 Aksoy Mah. Karşıyaka İzmir
Madde 3
Şirketin Unvanı
Şirketin unvanı Mistral Yapı Gayrimenkul
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir. İşbu ana
sözleşme metninde bundan sonra “Şirket” olarak
anılacaktır.
Madde 4
Amaç ve Faaliyet Konusu
Yürürlükteki
mevzuata
riayet
etmek
kaydıyla, Şirket'in başlıca amaç ve konulan
aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Ünvam: Güner Menendi Uyruğu:
T.C. No:48181323280
1735 Sk. No 80/6 Aksoy Mah Karşıyaka İzmir
Madde 3.
Şirketin Unvanı
Şirketin ticaret unvanı Mistral Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’dir. İşbu esas
sözleşme metninde bundan sonra “Şirket” olarak
anılacaktır.
Madde 4.
Amaç ve Faaliyet Konusu
Şirket,
Sermaye
Piyasası
Kurulu'nun
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin
düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal
etmek ve esas olarak gayrimenkullere,
dayalı
sermaye
piyasası
a.
Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, gayrimenkullere
gayrimenkul
projelerine
ve
işyeri, iş hanı, ticarethane, kaplı veya açık araçlarına,
gayrimenkullere
dayalı
haklara
yatırım
yapmak
alış veriş merkezleri, konser ve sinema
salonlan, tiyatro binalan, kültür merkezleri, üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka
spor salonları, otoparklar, oteller, fabrikalar, açık anonim şirkettir.
sanayi siteleri, sanayi tesisleri, turistik
tesisler, tatil köyleri, hastane, baraj, gölet,
liman, karayolu gibi her tür ve nitelikte
inşaatı yapmak, almak, satmak, kiralamak ve
kiraya vermek, kendi hesabına arazi ve
arsalar almak bunlar üzerinde veya
başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde
kendi hesabına veya arsa payı karşılığı
binalar, inşaatlar yapmak veya bunları kendi
hesabına üçüncü kişi veya kuruluşlara
yaptırtmak, bu nedenlerle her türlü
gayrimenkul iktisap etmek, bunları almak,
satmak, kiraya vermek, kiralamak.
b.
Yurt içinde ve yurt dışında her türlü
resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve
montaj işleri yapmak.
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c.
Türkiye sınırları içinde veya yabancı
ülkelerde, resmi ve özel kurum ve
kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık
arttırma, eksiltme, teklif alma, pazarlık veya
sair usuller ile ihaleye çıkarılacak her türlü
küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat
ilerini anahtar teslimi veya sair şekillerde
kısmen veya tamamen taahhüt etmek, bu
nevi ihalelere münferiden veya konsorsiyum
veya herhangi bir başka hukuki yapı kurmak
suretiyle iştirak etmek.
d.
Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti
bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi
kuruluşların kamu iktisadi teşebbüsleri,
iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi
kuruluşlardan,
kamu
bütçeli daireler,
mahalli
idareler,
belediyeler,
yapı
kooperatifleri,
özel
sektör kuruluşları
tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye
çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,
kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,
dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden
veya onarımı ihalelerine münferiden veya
konsorsiyum veya herhangi bir başka hukuki
yapı kurmak suretiyle katılmak, teklif
vermek,
ihale şirkette
kalırsa
ihale
sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim
etmek.
e.
Prefabrike inşaat
ve
meskenler
yapmak, yaptırmak ve bunları satmak,
kiraya vermek, konusuyla ilgili havuz inşaatı
ve arıtma inşaatları ve işleri yapmak,
konusuyla ilgili dekorasyon işleri, tamirat ve
boya işleri yapmak, her türlü mimarlık
hizmetleri vermek, şehir ve imar planlan
hazırlamak, uygulamalarını yapmak, her
türlü inşaat mühendislik hizmetleri vermek,
proje
ve
uygulamalarını
yapmak,
dekorasyonla ilgili her türlü inşaat, tadilat
işleri yapmak, her türlü bina, büro, tesis ve
yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre
düzenlemesi
alanında
mimarlık,
mühendislik,
teknik
müşavirlik
ve
kontrollük hizmetleri olarak plan, proje,
teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma,
tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili
hizmet gruplan oluşturmak ve iletmek, her
türlü
gayrimenkulün
fiyat
ve
sair
hususlardaki ekspertizlerini yapmak ve ilgili
raporlarını düzenlemek.
f.

Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,
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hesaplama, yazım ve
yapımını gerçekleştirmek.
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işlerinin

Şirket yukarıda sayılan amaç ve konulan
gerçekleştirmek ve bu amaç ve konularla
ilgili olmak kaydıyla
4.1. Konusuyla ilgili olarak inşaat ve
tesisat malzemelerini, beton, çelik, kagir,
ahşap, prefabrik, inşaatlar ile sınai tesislerin
yapımı için almak, satmak, bu inşaatları
yapmak, yaptırtmak, bu inşaatlann yapımı
için gerekli gayrimenkul ve menkulleri
almak, satmak, işletmek ve kiralamak,
4.2. Şirket'in faaliyet konusuna giren her
türlü sektörel yatırım ve faaliyetlerinde
bulunmak.
4.3. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için
iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa
vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet
kredileri ve benzeri krediler, ticari işletme
rehini, ipotek veya rehin karşılığı krediler,
teminat mektupları ve akreditifler, açık
krediler, senet üzerine avans kredileri ve
benzeri krediler temin etmek, teşvik
tedbirlerinden istifade etmek, muafiyet ve
istisnalardan yararlanmak ve bunlarla ilgili
her türlü işlemleri yapmak.
4.4. Şirketin borçlarının ve alacaklarının
temin maksadı ile ipotek, rehin, kefalet,
ticari işletme rehini ve diğer teminatları
almak ve vermek; ipotek tesis ve fek etmek.
4.5. Şirket amaçlarının gerçekleşmesi için
her türlü mali, ticari, sınai ve idari tasarruf
ve faaliyetlerde bulunmak.
4.6. Şirket amacının gerçekleşmesi için her
türlü fabrikalar, idarehaneler, depolar,
depolama tesisleri, arıtma ve muhafaza
tesisleri, teşhir ve satış mahalleri, tamir ve
bakim
tesisleri,
kongre
ve
toplantı
merkezleri ile buna mümasil tesislerin
kurulması; bunları bizzat ve başkasına ihale
suretiyle inşa etmek, bunları alıp satmak,
kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ
etmek ve üzerlerinde her türlü ayni ve şahsi
tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.
4.7. Şirketin amacına ulaşabilmesi için
lüzumlu her türlü gayrimenkullep iktisap
etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya yermek,__________________ _______
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kiralamak, gayrimenkuller üzerinde ipotek,
rehin, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere
irtifak,
intifa,
sükûna,
gayrimenkul
mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı gibi
ayni haklar tesis etmek, bunlardan feragat
etmek,
kaldırmak,
fek
etmek;
gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu ve
Kadastro Müdürlükleri nezdinde ifraz, tevhit
ve parselasyon ve bedelsiz terk ve bağışlama
dahil her nevi muamele ve tasarrufları
yapmak.
4.8. Şirket amaç ve konusu ile ilgili
faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli
makine,
teçhizat
ve
malzeme
ve
hammaddeyi, iktisap, devir, ithal ve ihraç
etmek, kiraya vermek ve kiralamak.
4.9. Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemi,
yat, uçak, helikopter dahil) iktisap etmek,
devretmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi
tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak gemi
ipoteği almak, sicile tescil ettirmek, rehin
tesis
etmek,
fek
etmek.
4.10. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair
mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet
konularına giren işleri yapan yerli üçüncü
kişi ve kuruluşlarla ortaklıklar kurmak, ortak
girişimlerde bulunmak, bunları şirkete ortak
etmek, mevcut ticari işletmelere ve şirketlere
iştirak etmek, bunlar ile birleşmek,
işletmeleri veya şirketleri kısmen veya
tamamen devir almak, özel hukuk veya
kamu hukuku tüzel kişileri tarafından
çıkartılan tahvil, gelir ortaklığı senedi ve
intifa
senedi
gibi
değerleri
aracılık
yapmamak koşuluyla iktisap etmek.
4.11. Türk Ticaret Kanunu, 4875 sayılı
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve bu
kanunlarla ilgili olarak çıkarılmış muhtelif
kararname, yönetmelik ve tebliğ hükümleri
ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca,
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne
bildirimde bulunmak kaydıyla, Şirketin
faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve
yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar
kurmak; ortak girişimlerde bulunmak,
mevcut ticari işletmelere iştirak etmek;
bunları şirkete ortak etmek, bu gibi
işletmeleri ve şirketleri kısmen veya
tamamen devir almak.
4.12. Şirket faaliyetleri ile ilg

her türlü

%
izin ve ruhsatları istihsal etmek.
4.13. Şirket amaçları ile ilgili her türlü
marka, ticaret ünvan, patent, know-how,
model, tasarım, telif hakkı ve diğer fikri ve
sınai haklan iktisap ve ithal etmek, bunlar
üzerinde lisans hakkı ve benzer haklar almak
veya vermek için devir veya kira
sözleşmeleri akdetmek, bunları satmak,
kiralamak, kiraya vermek.
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4.14. İştigal konusu ile ilgili, nakliye işleri
yapmak ve yaptırmak amaç ve konusunu
gerçekleştirmek için akaryakıt üretim
noktalarından şirketin kendi depolarına ve
şirketin kendi depolan arasında her türlü
vasıta ile akaryakıt nakletmek.
4.15. İştigal konusu ile ilgili her türlü piyasa
araştmlması
ve
fizibilite
çalışması
faaliyetlerinde bulunmak.
4.16. İştigal konusu ile ilgili her nev'i özel
araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde
bulunmak
4.17. İştigal konusu ile sınırlı kalmak kaydı
ile reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.
4.18. Şirket amaçlannı gerçekleştirmek için
teminatlı
veya
teminatsız
olarak
borçlanabilir, sulh, tahkim, feragat, kabul ve
ibra yapabilir.
4.19. Yukarıda sayılan faaliyet konuları ve
işlemlerle ilgili olup da ileride Şirket için
faydalı görülecek başka işlere girişilmek
istenildiğinde, Yönetim Kurulu'nun teklifi
üzerine Şirket Genel Kurulu'nun onayına
sunulup, onay alındıktan sonra Şirket bu
işleri de yapabilir. Ana Sözleşme’nin tadili
mahiyetinde olan bu husus için, Şirket,
gerekli kanuni ve idari izinleri alır._________
Madde 5
Şirketin Süresi
Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Kesin
kuruluş, Şirket*in tescili ile tekemmül eder.
Madde 6
Merkez Ve Şubeler
Şirket'in Merkezi İzmir İlidir. Şirket yurt
içinde ve dışında şubeler, bürolar, irtibat
büroları ve temsilcilikler açabilir.

Madde 5
Şirketin Süresi
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6.
Merkez ve Şubeleri
Şirket'in merkezi 283/1 Sokak Numara 2 Kat: 5
Daire:
602
Bornova
İzmir’dir.
Adres
değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve
Şirket’in adresi 283/1 Sokak Numara 2 Kat 5 ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve
Daire
602
Bornova
İzmir'dir.
Adres Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan

I

değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan
ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan
tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve
il a n edilmiş adresinden ayırılmış olmasına
rağmen yeni adresini süresi içinde tescil
ettirmemiş olan Şirket için bu durum fesih
sebebi sayılır.
İkinci Bölüm
Sermaye ve Hisseler
Madde 7
Sermaye Ve Paylar
Şirketin sermayesi 39.000.000,00 Türk Lirası
değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk
Lirası değerinde 39.000.000 paya ayrılmıştır.
Bundan 390.000 Paya Karşılık 390.000 Türk
Lirası Mehmet Doğanatay
Bundan 12.572.148 Paya Karşılık 12.572.148
Türk Lirası Önder Türkkanı
Bundan
8.623.152
Paya
Karşılık
8.623.152Türk Lirası Haydar İnaç
Bundan 24.247 Paya Karşılık 24.247 Türk
Lirası.Erkan İnaç
Bundan 24.247 Paya Karşılık 24.247 Türk
Lirası Banu İnaç
Bundan 1.950.000 Paya Karşılık 1.950.000
Türk Lirası Tufan Ünal
Bundan 390.000 Paya Karşılık 390.000 Türk
Lirası Hüseyin Birazer
Bundan 390.000 Paya Karşılık 390.000 Türk
Lirası Akın Kayacan
Bundan 780.000 Paya Karşılık 780.000 Türk
Lirası Ayşe Gaye Ünsal
Bundan 1.950.000 Paya Karşılık 1.950.000
Türk Lirası Lucien Arkas
Bundan 390.000 Paya Karşılık 390.000 Türk
Lirası Haşan Bumin Anal
Bundan 206.206 Paya Karşılık 206.206 Türk
Lirası Mehmet Nomal
Bundan 2.730.000 Paya Karşılık 2.730.000
Türk Lirası Erdoğan Atay Yatırım Holding
A.Ş.
Bundan 3.900.000 Paya Karşılık 3.900.000
Türk Lirası Novart Gayrimenkul Yatırım
İnşaat San. ve Tic. A.Ş
Bundan Paya 3.900.000 Karşılık 3.900.000
Türk Lirası Miray İnşaat Taahhüt Ticaret San.
ve Tic. A.Ş
Bundan 390.000 Paya Karşılık 390.000 Türk
Lirası Printsan Emprime San. Tic. Ltd. Şti
Bundan 390.000 Paya Karşılık 390.000 Türk
Lirası Berkem Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret
Ltd. Sti
\\jfc
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edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış
sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek
şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

Madde 7.
Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım
Sınırlamaları
Şirket’in faaliyet esasları, faaliyet kapsamı,
portföy yatırım politikaları, portföy sınırlandırma
ve portföy çeşitlendirmesi yatırım faaliyetleri ve
yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata
uyulur.
Bu kapsamda amaç ve faaliyet
gerçekleştirmek üzere Şirket:

konusunu

(a)
hak ve alacaklarının tahsili ve temini için
ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla
ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri
kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve
diğer bütün işlemleri yapabilir,
(b)
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde
portföyünden
ayrı,
olağan
faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan
miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın
alabilir veya kiralayabilir,
(c)
huzur hakkı, ücret, kar payı gibi
faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal
varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine
ya da personeline herhangi bir menfaat
sağlayamaz.
Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak
düzenlemelerin farklılık taşıması halinde
Sermaye
Piyasası
Kurulu'nca
yapılacak
düzenlemelere uyulur.
İşbu madde kapsamında Şirket tarafından
gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler
bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını
etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye
piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin
düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu
açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş,
işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası
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33.980.000 Türk Lirası tutarındaki önceki
sermayesi tamamen ödenmiştir.

Kanunu’nun örtülü kazanç aktarılmaya
, w-:'
ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
f
1

Bu kere artırılmasına karar verilen 5.020.000
TL
tutarındaki
sermayenin
tamamı
muvazaadan ari şekilde bunu taahhüt eden
şirket ortaklarınca tescilden önce ödenmiştir.
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Sermaye paylarının ödeme zaman ve usulünü
tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Bu husustaki ilanlar Şirket Esas Sözleşmesinin
ilgili maddesi gereğince yapılır.
Hisse senetleri nama yazılıdır._______________
Madde 8.
Madde 8.
Hisse Senetleri
Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı
Hisse senetlerinin tamamı gerçek nama yazılıdır. Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarmı veya
portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek
Yönetim Kurulu kolayca saklanmasını teminen ya da faaliyetlerinin finansmanı amacıyla,
hisse senetlerini bir veya birden fazla hisselik sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar
kupürler halinde ihraca yetkilidir.
dahilinde kredi kullanabilir, ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve gerekli
Şirketin sermayesi hisse senetleri ile temsil izni almak suretiyle yurt dışmda her nevi
olunur. Hisse senetleri üzerinde Türk Ticaret borçlanma aracı ile gayrimenkul sertifikası ihraç
Kanunu 487nci maddede belirtilen kayıtlar ve edebilir. îhraç edilecek borçlanma araçlarının
bilgilerin bulunması zorunludur. Şirket, hisse limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve
senetleri basılmcaya kadar ilmühaber çıkartabilir. diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
İlmühaberler üzerinde de 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu 487nci maddesinde belirtilen Şirket yönetim kurulu Sermaye Piyasası
kayıt ve bilgilerin bulunması zorunludur.
Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma
Hisse senetleri Şirkete karşı bölünemez. Bir hisse aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç
senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, yetkisine sahiptir.
bunlar şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir
mümessillik vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek
bir mümessil tayin edilmediği hallerde, Şirketçe
hisse maliklerinden birisine yapılacak tebligat
hepsine yapılmış sayılır. Üzerinde intifa hakkı
bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı
intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.
Madde 9.
Madde 9.
Sermaye ve Paylar
Hisse Devri
9.1. Hisse Devir Sınırlamaları
îş bu 9ncu maddenin uygulanması açısından
bir hissenin "devri" kavramı ilgili hissenin
yasada, esas sözleşmede veya başkaca bir
belgede yetki verilmiş olsun olmasın her hangi
bir nedene dayalı olarak mülkiyetinin hali
hazır malikinden, bir şirkete sermaye olarak
konulması da dahil olmak üzere, kısmen veya
tamamen, iştirak veya müşterek mülkiyet
hükümleri dairesindeki devir ve intikaller ile
iradi veya cebri icra ve eşler aracındaki mal
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Şirket’in, kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL
(yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL
itibari değerde 100.000.000 (yüz milyon) adet
paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni 2016 - 2020 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanma ulaşılamamış olsa dahi,
2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırım kararı alabilmesi içim» daha önce izin
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rejimi hükümleri yolu ile iktisap da dahil
rüçhan hakkı temellükü veya intikali suretiyle
yeni hisse edinilmesi de dahil olmak üzere
başka bir kişiye intikali anlamına gelecektir.
Rüçhan hakkı temellükü veya intikali suretiyle
yeni hisse edinilmesi durumunda, hisse devir
sınırlamaları rüçhan hakkını temellük eden ve
bu hak kendisine intikal eden kişiler için aynen
geçerli olacaktır. Bir hisse üzerinde tesis
edilmiş intifa hakkının sona ermesi ve böylece
hissenin tam mülkiyetinin malikine intikali
"devir" olarak nitelendirilmez.
(a) iş bu 9.inci maddenin diğer hükümleri
mahfuz kalmak kaydıyla şirket hisseleri
senede bağlanmamış ise alacağın temlikine
ilişkin hükümler dairesinde yazılı şekilde
yapılacak bir devir sözleşmesi; hisse senedi
veya
çıkartılmamış
ise
nama
yazılı
ilmühaberlerin alacağın temlikine ilişkin
hükümler dairesinde devir beyanı ve senet
yahut ilmühaberin teslimi suretiyle devir
edilebilir.
(b) Herhangi bir şirket hissesinin devri ve
mülkiyetlerinin intikali 92nd maddede yazılı
"Serbest Devirler"e ilişkin haller saklı kalmak
kaydıyla, ancak Yönetim Kurulu tarafından
devre onay verilmesi ve devrin pay defterine
kaydına bağlıdır. Şu kadar ki, Yönetim
Kurulu (yani Şirket) aşağıdaki hallerde şirket
hisselerinin devrine onay vermeyerek yine
aşağıdaki prosedürü takip ederek devre konu
hisseleri ("Devir Hisseleri") devir için
başvurma anındaki gerçek değeri ile kendi
veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü
kişi/kişiler hesabına almayı teklif edebilir.
Devreden bu teklifi kabul etmediği takdirde,
devre şirket tarafından onay verilmemiş kabul
edilir ve 6102 sayılı TTK 493 çerçevesinde
şirketin devri reddettiği kesinlesin Devreden,
Devir Hisselerini başvurma anındaki gerçek
değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya
da üçüncü kişi/kişiler hesabına alınması
teklifini kabul ettiği takdirde devir şirkete
veya şirketin gösterdiği kişiye yapılır. İşbu
madde hükmü, 6102 sayılı TTK 480nci
Maddeyi ihlal etmeyecek biçimde; TTK
493ncü Maddede, "Şirkete esas sözleşmede
öngörülmüş önemli bir sebebi ileri sürerek
onay isteminin reddedilebileceği ve devrin
Şirket tarafından tanınmayarak, devrin şirkete
karşı geçersizliğine yol açacağına" ilişkin
hükmün;
şirket
sözleşmesinde
devir
sınırlamasına ilişkin özel s e b e /, belirtilmiş

verilen tavan ya da yeni bir tavan tütapMçın
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alrtîak
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yet]ki.
almması zorunludur.
\ *\
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Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı Ödenmiş
39.000. 000 TL (otuz dokuz milyon Türk
Lirası)’dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri
1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde toplam
39.000.000 (otuz dokuz milyon) adet paya
ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak
taahhüt edilip, 8.980.000 TL’si ayni olarak,
30.020.000 TL’si ise nakden ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A
grubu nama 19.500.001 adet pay karşılığı
19.500.001 TL’den ve B grubu hamiline
19.499.999 adet pay karşılığı 19.499.999 TL’den
oluşmaktadır.
A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline
yazılıdır.
Nama
yazılı
payların
devri
kısıtlanamaz.
Yönetim kurulu, 2016 - 2020 yılları arasmda
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni
paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası
mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya
nominal değerinin üzerinde veya altında pay
çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar
karşılığında A Grubu, B Grubu paylar
karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır.
Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni
pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak
yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.
Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri
çerçevesinde
artırılabilir veya
azaltılabilir.

olmasa dahi, Şirket'in devredene, "paylarını
başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi
veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler
hesabına almayı önererek onay istemini
reddedebileceğine" ilişkin hükümle Şirkete
tanman hakların birlikte kullanılması suretiyle
taraf menfaatlerini dengelemeyi amaçlamakta
olup; Şirketin, Devir Hisselerini alma
teklifinde bulunma hakkını kullanmak yerine
TTK 493(1) ve (2) uyarınca önemli sebebi
gerekçe göstererek, devre onay vermeme hakkı
saklıdır.
(ba) Ret sebepleri
Devir Hisseleri'nin;
(ı) şirkete ortak olmayan üçüncü bir kişiye
devredilmek istenmesi,
(ıı) mülkiyetlerinin eşler arasındaki mal rejimi
hükümleri veya cebri icra gereği iktisaba konu
olmak suretiyle şirket ortağı olmayan üçüncü
bir kişiye intikalinin isten m esi,
(ııı) Sözleşme veya yasa gereği intifa hakkına
konu edilmek suretiyle Devir Hisseleri'nin
malikinin kanuni mirasçıları dışında şirket
ortağı olmayan üçüncü bir kişi lehine intifa
hakkı tesis edilmek istenmesi,
Hallerinde; Yönetim Kurulu, hisse devrine ve
Devir Hisseleri'nin mülkiyetinin söz konusu
hisse devri nedeniyle intikaline veya intifa
hakkının kurulmasına onay vermeyebilir.
Onay verilmemesi bir Yönetim Kurulu kararı
alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
Yukarıda (ı), (ıı) ve (ııı)ncü bentlerde sayılan
hallerde hisselerin malikinin kanuni mirasçıları
dışındaki kişilere doğrudan veya dolaylı olarak
intikali veya üzerlerinde intifa hakkı tesisi
veya rüçhan haklarının devri sonucunda
rüçhan hakkını devralan kişi tarafından
kullanılması da, şirketin ortaklık yapısını
korumak ve/veya rekabet içinde olduğu
gerçek veya tüzel kişilerin şirkete ortak
olmalarını engellemek amacıyla, işbu 9. İnci
maddedeki sınırlamalara tabi olacaktır.
(bb) Prosedür
(ı) Devir Hisseleri'ni
devralmak veya
üzerlerinde intifa hakkı tesis etmek isteyen bir
gerçek yada tüzel kişi veya eşler arasındaki
mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği
Devir Hisseleri kendisine intikal eden veya
edecek olan veya Devir Hisseleri, üzerinde
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intifa hakkı doğmuş veya doğacak olan
gerçek yada tüzel kişi ("Devralan") veya
Devreden, eğer Devralan Devir Hisseleri'nin o
andaki malikinin kanuni mirasçısı değil ise
veya
söz
konusu
hisse
devri
esas
sözleşmenin 9.2nci maddesindeki istisnalara
dayanarak yapılmıyor ise bu keyfiyeti
Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir
("Devir Bildirimi").
(ıı) Yönetim Kurulu, Devir Bildirimi'ni aldığı
tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde, hisse
devrine ve Devir Hisseleri'nin mülkiyetinin
söz konusu hisse devri nedeniyle Devralan'a
intikaline veya intifa hakkının kurulmasına
onay vermeyebilir ve bunları devir veya intifa
hakkı tesisi için yapılan Devir Bildirimi'ni
aldığı tarihteki gerçek değeri ile öncelikle
diğer pay sahipleri ya da kendi veya üçüncü
kişi/kişiler hesabına alınmasını teklif edebilir.
Yönetim Kurulu bu husustaki kararını ve
Devir Hisseleri'nin Devir Bildirimi tarihi
itibariyle devir bedelini Devreden'e burada
belirtilen 3 (üç) aylık süre içerisinde yazılı
olarak bildirir ("Devralma Bildirimi")
(ııı) Devralma Bildirimi'ni tebellüğ eden
Devreden, teklifi kabul ettiği takdirde tebellüğ
tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde şirket
merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret
Mahkemesi'nden Devir Hisseleri'nin gerçek
değerinin belirlenmesini istemediği
veya
Devralma Bildirimi'ndeki bedeli kabul ettiğini
yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirdiği tarihte
Yönetim Kurulu'nca bildirilen devir bedeli
kesinlesin Mahkemeye müracaat suretiyle
devir bedelinin belirlenmesinin talep olunduğu
halde, kesinleşmiş mahkeme kararı ile devir
bedeli kesin olarak belirlenmiş olur ("Devir
Bedeli").
(iv) Devir Bedeli'nin yukarıdaki paragraf
hükmüne göre belirlenerek kesinleştiği tarih
itibariyle, Devir Bedeli aşağıdaki şekilde
ödenir.
Devir Bedeli, halin icabına göre Yönetim
Kurulu’nun hesabına Devir Hisseleri 'ni almaya
karar aldığı kişi/kişiler veya Şirket tarafından
ödenir. Ödeme, Devir Bedeli'nin kesinleştiği
tarihi takip eden 3Oncu gün ilk taksidi ödenmek
kaydıyla birer ay arayla üç eşit taksit halinde
yapılır. Taksitlendirilen bu D e v ir Bedeli'ne
Devir Bedeli'nin kesinleştiği tarihtery itibaren
yıllık yasal anapara faizi tahakkuk ettirilir ve
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bakiyeye göre her bir taksit ödemesine kadar
doğmuş faiz tutarı o taksit ödemesi ile birlikte
yapılır.
(v) Devreden, Şirketin yukarıdaki prosedür
çerçevesinde alım teklifini kabul etmez ise,
yönetim kurulu tarafından devre onay
verilmemiş sayılır ve Devralan şirket ortağı
sıfatmı iktisap edemez.
(bc) Paylaştırma
Şirket Devir Hisseleri'ni kendi hesabına veya
9.1(b) maddesinde belirtilen kişilerden birisi
veya birden fazlası hesabına devir almış
olması halinde, Devir Hisseleri'ni pay
defterinde kendi adına veya belirtilen kişilerin
adına kaydeder. Söz konusu kayıt bir Yönetim
Kurulu
kararı
alınmak
suretiyle
gerçekleştirilir.
Şirket'in Devir Hisseleri'ni kendi hesabına
alması halinde, bu hisseleri, yine iş bu 9.inci
maddedeki
sınırlamalara
riayet
etmek
kaydıyla ivedilikle elden çıkartması şarttır.
Böyle bir devir, Yönetim Kurulu kararı
alınmadan
gerçekleştirilemez.
Yönetim
Kurulu, kendi hesabına aldığı hisseleri,
paylaştırma tarihi itibariyle talipli olan şirket
ortaklarının şirkette maliki oldukları hisselerin
oranına göre paylaştırır.
Şirket ortaklarından herhangi biri veya birden
fazlası söz konusu Devir Hisselerinin kendi
adına/adlarına devir alınmasını talep etmiş
olmaları halinde Yönetim Kurulu bu yönde
karar almaya zorunludur. Bu takdirde talepte
bulunan şirket ortaklarının toplam talepleri
Devir Hisseleri adedini aşıyor ise hissedarların
talepleri talep tarihi itibariyle şirkette maliki
oldukları hisselerin oranına göre karşılanmak
suretiyle Yönetim Kurulu kararı alınır. Ancak
bu şekilde alınacak karar talepte bulunan bir
hisse malikinin talebinden daha fazla Devir
Hissesi devralmmasma müncer olamaz. Tüm
talepler
karşılandıktan
sonra
Devir
Hisselerinden devralınmamış olan hisse
kalacak olursa bu hisseler talebi tamamen
karşılanmamış hissedarlar arasında şirkette
maliki bulundukları hisselere oranlı olarak
tevzi olacak şekilde Yönetim Kurulu kararı
alınır. Bir Devir Hissesinin murise ait olduğu
hallerde sadece murisin füruu halen şirket
pay defterinde kaydedilmemiş olsa dahi külli
halefiyet prensibi gereği miras payına düşen
adette
his
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Kurulu'ndan bu maddede belirtilen şekilde
kendi adına Devir Hisselerini devralması ve
paylaştırmayı buna göre yapması talebinde
bulunma hakkına sahiptir.
9.2. Serbest Devirler
Şirket hisselerinin,
(a) şirket hissedarları arasında devir yapılmak
istenmesi,
(b) hisselerin malikinin kanuni mirasçılarına
miras hükümleri gereği intikali veya bunlara
doğrudan devrinin istenmesi,
(c) şirket
hissedarlarının
tamamının
hisselerini üçüncü kişi veya kişilere toptan
devretmek istemesi,
(d) bir tüzel kişi hissedarların müştereklerine
veya
iştirakleri
bulunan
şirketlere
("Müşterekler") hisselerini devretmek istemesi
hallerinde 9.İnci maddedeki sınırlamalara
bağlı olmaksızın Şirket hisseleri serbestçe
devredilebilir ve Yönetim Kurulu bu şekildeki
devirlere onay vermekten ve pay defterine
kayıttan imtina edemez.
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îşbu 9.2ncı maddenin yukarıdaki (d) bendinin
uygulanması açısından Müşterekler kavramı;
herhangi bir belirli tüzel kişi ile ilgili olarak
bir veya daha fazla sayıda aracı vasıtası ile o
belirli tüzel kişiyi veya kuruluşu kontrol
altında tutan, onun tarafından kontrol altında
tutulan veya onunla birlikte ortak kontrol
altında tutulan herhangi bir diğer kişi veya
kuruluş anlamına gelir. Bu bağlamda "kontrol"
terimi oy kullanma hakkına sahip menkul
değerlerin mülkiyeti veya sözleşme yoluyla
veya başka bir şekilde doğrudan veya dolaylı
olarak o kuruluşun yönetim kurulunu
oluşturma,
yönetim
kurulu
üyelerinin
çoğunluğunu tayin etme veya görevden alma
yoluyla yönetim politikalarını yönlendirme
veya
yönlendirilmesini
sağlama
veya
doğrudan veya dolaylı olarak sair imtiyaz ve
benzeri araçlar ile yönetim ve politikalarını
belirleme veya belirletme yetkisine veya o
kuruluşun kararlarını veto etme yetkisine
sahip olmak anlamına gelir.________________
Madde 10.
Sermaye Artırımı ve Rüçhan Hakları

Madde 10.
İmtiyaz Tanıyan Menkul Kıymetler

Sermaye artırımı 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine
göre Genel Kurul tarafından verilecek kararla
gerçekleştirilir. Sermaye paylarının ödeme
zaman ve usulünü tespit etmeye Yönetim

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
Yönetim kurulu üyelerinin 6’sı A Grubu pay
sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket
Genel Kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu

Şirket hissedarlarının artırılan sermayeye
ilişkin rüçhan hakları rüçhan hakkı sahibinin
yazılı muvafakati olmaksızın Genel Kurul'ca
dahi sınırlandırılamaz.
Bir hissedarın kendisine tanınmış rüçhan
hakkını üçüncü bir kişiye devretmesi halinde,
Devralan rüçhan hakkını kullandığı takdirde,
işbu esas sözleşm enin 9.İnci maddesi söz
konusu rüçhan hakkı açısından da (ve tekabül
ettiği hisseler açısından da- bu hisseler "Devir
Hisseleri" sayılarak) uygulanır.

Madde 11.
Sermaye İndirimi

>TJ

Kurulu yetkilidir. Bu husustaki ilanlar Şirket
esas sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince
yapılır.

üyelerinin seçiminde aday gösterme
tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhaftgî Öiı?.
menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma Sonrası-,
hiçbir şekilde yönetim kuruluna ada^ gösterme
imtiyazı da dahil imtiyaz yaratılamaz. % *
•vj
\
Sermaye
piyasası
mevzuatındaki \ jSşaslar:
çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin maKüi^yev
zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
olarak hazırlanmış fînansal tablolarına göre üst
üste beş yıl dönem zararı etmesi halinde imtiyazlı
paylar Sermaye Piyasası Kurulu karan ile ortadan
kalkar.
Halka arzdan önce Şirket paylannm devri
herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye
Piyasası Kurulu iznine tabidir. Şirket paylarının
halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim
kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki
imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu
iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak
gerçekleştirilen
devirler
pay
defterine
kaybolunamaz. Söz konusu aykırılığa rağmen
pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür._____
Madde 11.
Portföyün İdaresi

Şirket'in sermayesinin indirilmesi, Türk Ticaret Şirket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası
Kurulu
düzenlemelerine
uyulur.
Şirket
Kanunu hükümlerine göre yapılır.
portföyünün para ve
sermaye
piyasası
araçlarından oluşan kısmının, Şirket aktif
toplamının %10’unu aşması halinde, bu
varlıkların yönetimi için sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde bir portföy yönetim
şirketinden portföy yönetimi hizmeti alınabilir.
Madde 12.
Madde 12.
Genel Olarak Hissedarların Hak Ve Portföy Sınırlamaları
Yükümlülükleri
Şirket
portföyünün
oluşturulmasında
ve
Sermaye
Piyasası
Kurulu
12.1. Şirket hissedarları, Şirket'e karşı yönetiminde
Şirket'e koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur.
sınırlı olarak sorumludurlar.
12.2. Bir hisse senedine sahip olmak bu
Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine ve Genel
Kurul kararlarına uymayı gerektirir.
12.3. Birden fazla maliki olan hisse
senetleri
hakkında
işbu
Şirket
Esas
Sözleşmesi'nin
25.7nci maddesi hükmü
uygulanır.
12.4.

Şirket'in yasal defter ve kayıtları,

03454
a
gerek
Şirket
ile hissedarlar,
gerekse
hissedarlar
arasındaki
uyuşmazlıkların
çözümünde kesin delil olarak kabul edilirler.
12.5. Yönetim Kurulu'nun kararı ile tayin
edilecek tarihe kadar Şirket'e sermaye
taahhüdünü ödemeyen hissedarlar, temerrüde
düşülen taahhüt miktarına temerrüt tarihinde
uygulanan ticari faiz oranının yüzde elli
(%50) fazlasını temerrüt faizi olarak ödemekle
mükelleftir.
Şirket'in,
ayrıca,
taahhüt
miktarının
geç
ödenmesi
veya
hiç
ödenmemesi
nedeniyle
uğrayacağı
ve
temerrüt faizi ile karşılanamayan tüm
zararları mütemerrit hissedardan ta h sil hakkı
saklıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
481, 482 ve 483ncü maddeleri hükümleri
mahfuzdur.
Madde 13.
Tahvil İhracı
Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri
dairesinde Genel Kurul kararı ile kar ve
zarara iştirakli tahviller, kar ortaklığı
belgeleri, finansman bonosu dahil 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu’nun 504ncü maddesinde
sayılı tahvil ve kıymetleri yine aynı hükme
uygun olarak ihracına yetkilidir.

Üçüncü Bölüm
Yönetim
Madde 14.
Y ö n e tim K u r u lu S e ç im i

Şirket, genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl
için seçilecek 5 (beş) ila 9(dokuz) kişilik bir
Yönetim Kurulu ile sevk ve idare edilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ortağı
olması zorunlu değildir. Görev süresi sona
eren veya istifa etmiş Yönetim Kurulu üyeleri
yeniden seçilebilirler.
Yönetim Kurulu üye sayısının kaç kişi
olacağı Genel Kurul toplantısında her
Yönetim Kurulu seçiminden önce Genel
Kurul tarafından kararlaştırılır.
Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir.
Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği
takdirde bu tüzel kişi ile birlikte t.tîzel kişi

--------
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Madde 13.
Portföydeki Varlıkların Muhafazası ve
Sigortalanması
Şirket portföyüne alman sermaye piyasası
araçları veya bunlan temsil eden belgeler
sermaye
piyasası
mevzuatı
çerçevesinde
yapılacak saklama sözleşmesi ile İstanbul Takas
ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza
edilir.
Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve
henüz inşaatına başlanmamış projeler ile sermaye
piyasası araçları hariç olmak üzere tüm
varlıkların, oluşabilecek her türlü hasara karşı
rayiç değerleri dikkate alınarak sigortalanır._____
Madde 14.
Değerleme Gerektiren İşlemler
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan
durumlarda,
Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren
Kurulca listeye almmış ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun gayrimenkul yatınm ortaklıklarına
ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan
bir gayrimenkul değerleme şirketine, sermaye
piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde
işleme konu olan varlıkların ve hakların
değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit
ettirmekle yükümlüdür.
Ayni sermaye konulmasına ilişkin Türk Ticaret
Kanunu’nun 342. ve 343. maddesi hükmü
saklıdır.

«A**
adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece
bir gerçek kişi de (temsilci olarak) tescil ve
ilan olunur. Bu hususta 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu'nun 359 (2) ve (3)’üncü
maddesi hükümleri uygulanır.
Ölüm, istifa, görevden alma veya benzeri
sebepler ile Yönetim Kurulu'nda bir üyelik
açılması halinde Yönetim Kurulu üyeleri,
Genel Kurul'un ilk toplantısında tasvibe
sunulmak üzere geçici bir Yönetim Kurulu
üyesi tayin ederler. Bu üye onaya sunulduğu
Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar
ve onaylanması halinde selefinin kalan
süresini tamamlar. Eğer pozisyonu boşalan
Yönetim Kurulu üyesi bir tüzel kişiyi temsil
ediyor idi ise Yönetim Kurulu tarafından bu
tüzel kişinin belirleyeceği gerçek kişi
Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişinin temsilcisi
olarak atanıp tescil ve ilan olunur.___________
Madde 15.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti
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Madde 15.
Yönetim Kurulu ve Görev Süresi
Şirket’in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel ilzamı, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası
mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul
Kurul tarafından kararlaştırılır.
tarafından en çok 3 yıl için seçilen Türk Ticaret
Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında
belirtilen şartları haiz 8 üyeden oluşan bir
yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk
toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve
başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir
başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim
kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle
birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından
belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan
olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu,
şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel
kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak
gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da
derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın
yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen
açıklanır. Tüzel kişi adma sadece, bu tescil
edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına
tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli
olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve sermaye
piyasası mevzuatının gayrimenkul yatırım
ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen
koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren
sebepler seçilmeye de engeldir.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel
kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile

.lı
verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veyi'
esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar
almmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan
tüm konularda yönetim kurulu karar almaya
yetkilidir.
%
Yönetim kuruluna 2 (iki) üyeden az olmamak
üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal
Yönetim îlkeleri’nde belirtilen yönetim kurulu
üyelerinin
bağımsızlığına
ilişkin
esaslar
çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim
kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun
kurumsal
yönetime
ilişkin
düzenlemelerine göre tespit edilir.
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
Yönetim kurulu üyelerinin 6 adedi A Grubu pay
sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak
üzere, genel kurul tarafından seçilir.
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin
yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim
kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası
mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi
geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun
onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin
süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir
maddenin bulunması veya gündemde madde
bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde,
genel kurul kararıyla her zaman görevden
alınabilir.

Madde 16.
Yönetim Kurulu Toplantdarı

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının
sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk
Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına
uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve
hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak
oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve
kamuya açıklanır.__________________________
Madde 16.
Yönetim Kurulu Toplantıları

Toplantı günleri ve gündem Yönetim Kurulu
başkanı tarafından düzenlenir.
Yönetim
Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe Yönetim
Kurulu başkanmm veya Yönetim Kurulu
başkanınm yokluğu halinde Yönetim Kurulu
başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli
görülen zamanlarda, başkan veya başkan
vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu
üyelerinden her biri de başkan veya başkan
vekiline yazılı olarak başvurup kurulun
toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan

, #
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Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de
tespit edilebilir. Her Yönetim Kurulu üyesi
Yönetim
Kurulu
başkanından
Yönetim
Kurulu’nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak
isteyebilir. Yönetim Kurulu başkanmın bu
isteği yerine getirmemesi halinde 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu 392nci ve ilgili sair
hükümleri uygulanır.
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veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya
çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip
olurlar.
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Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları,
kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda
yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az
üye tam sayısmm çoğunluğunun yazılı onayı
almmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin
tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu
yolla alınacak kararm geçerlilik şartıdır.
Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir;
ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların
tümünün yönetim kurulu karar defterine
yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını
içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine
geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Tüm
Yönetim
Kurulu
üyeleri
hazır
bulunmadıkça yönetim kurulu toplantıları
çağrıdan itibaren 7 işgünü içinde yapılamaz.
Üyelerden hiç biri toplantı yapılması isteminde
bulunmadığı
takdirde
Yönetim
Kurulu
kararları kurul üyelerinden birisinin belli bir
konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış
önerisine
en
az
üye tam
sayısının
çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle
de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim
kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim
alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim
aynı kâğıtta bulunması şart değildir. Ancak kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
onay
imzalarının
bulunduğu
imzaların
kâğıtlarının tümünün Yönetim Kurulu karar Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim
defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de
imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar toplanabilir.
defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için
gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile
toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan
edilmiş olmalarına bağlıdır.
üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu
hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri
toplantılara
vekil
aracılığıyla
da
Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca gibi,
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu
Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da
Kurulları
Dışında
Elektronik
Ortamda eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş
Yapılacak
Kurullar
Hakkında
Tebliğ sayılır. Kararlarm geçerliliği yazılıp imza edilmiş
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar
toplantılara elektronik ortamda katılmalarına kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren,
ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.
Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç Şirket’in yönetim kurulu toplantısına katılma
için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk
alabilir.
Yapılacak
toplantılarda
şirket Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca
sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük
olan sistem üzerinden veya destek hizmeti ve Ticaret Bakanlığının, “Ticaret Şirketlerinde
alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında
Ortamda
Yapılacak
Kurullar
ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ Elektronik
hükümlerinde
belirtilen
çerçevede Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
kullanabilmesi sağlanır.
katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak
Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi
bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de
hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda
şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca
kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek
<\
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hizmeti alınacak sistem üzerinden hak
sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtileri haklarını
ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen
çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde 17.
Yönetim K urulu K arar N isapları
17.1. Yönetim
kurulu
toplantılarında,
toplantı nisabı hakkında Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uygulanır. Bu kural
Yönetim Kurulu toplantısının elektronik
ortamda yapılması halinde de uygulanır.
Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları
açısından bu Esas Sözleşme'nin 17.2nci
madde hükmü ile 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun ağırlaştırılmış toplantı ve karar
nisabı gerektiren hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı
hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı
ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen
uygulanır.________________________________
Madde 17.
Özellik Arz Eden Kararlar
Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar
arasında olan ve (B) bendinde sayılan işlemlere
ilişkin olan yönetim kurulu kararlarının Sermaye
Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya
açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde
kamuya açıklanması, ayrıca karar oybirliği ile
almmadığı takdirde yapılacak ilk genel kurul
toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi
verilmesi gerekir.
A) Taraflar:

17.2. Toplantı
nisabına
uygun
olarak
toplanmış olan yönetim kurulu toplantılarında
yönetim kurulu kararları Türk Ticaret
Kanunu'nda belirtilen karar nisaplarına uygun
olarak alınır. Şu kadar ki, aşağıda belirtilen
kararlar ("önemli kararlar") Yönetim Kurulu
üyelerinin birisi hariç kalanlarının tamamının
olumlu oyuyla alınabilir (örneğin yönetim
kurulu üye sayısı 5 ise 4, 9 ise 8 üyenin
olumlu oyu ile). Ancak, kendisi ile ilgili
olduğu için Yönetim Kurulu toplantısına veya
karara katılamayan bir veya birden fazla üye
mevcut ise, bu nevi "önemli kararlar" geri
kalan üyelerinin tamamının oybirliği ile
alınmak zorundadır.
Önemli Kararlar
a. Şirkete ait herhangi bir gayrimenkulün devri,
kiralanması, üzerinde her hangi bir ayni hak
tesisi hakkındaki kararlar.
b. Şirketi temsil ve ilzam edecek imza
yetkililerinin ve yetkilerinin belirlenmesine
ilişkin kararlar.
c. Bir hissedarın hissesini üçüncü bir kişiye
kısmen
veya
tamamen
devretmesine
muvafakat edilmesine ilişkin kararlar.
d. Şirketin herhangi bir fınans kuruluşu veya
bankadan gayri nakdi krediler haricinde
herhangi bir türde kredi kullanmasına ilişkin
kararlar.

a) Şirkette sermayenin %20 veya üzerinde
paya veya bu oranda oy hakkına sahip
ortaklar,
b) Şirkette yönetim kuruluna aday gösterme
imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların
%20’den fazla paya veya bu oranda oy
hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
d) Şirketin iştirakleri,
e) Şirkete işletmecilik hizmeti veren
şirketler,
f) Şirkete portföy yönetim hizmeti veren
şirketler,
g) Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirket,
h) Şirkete inşaat hizmeti verecek müteahhit,
i) Şirketin ortak olduğu bir adi ortaklığın
diğer ortakları,
j) Şirketin Türkiye Muhasebe Standartları
çerçevesinde
Kurulca
belirlenen
düzenlemelerde yer alan ilişkili tarafları,
B) Özellik arz eden kararlar:
a)

b)
c)

Şirket portföyünden varlık alınması,
satılması, kiralanması veya kiraya
verilmesine ilişkin kararlar,
Şirketin
portföyündeki
varlıkların
pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin
belirlenmesine ilişkin kararlar,
Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,

herhangi bir para birimini aşan tutarda menkul
veya gayrimenkul alımı veya satımına ilişkin
kararlar.
f. Şirketin başka bir şirketle birleşmesi, başka
b ir

şirketi

d evralm ası

veya

şirketin

bölünmesine veya halka açılmasına ilişkin
kararlar.
g . Genel müdür atanmasına ilişkin kararlar.
h . Herhangi bir şirket ortağından şirkete borç
alınmasına ilişkin kararlar.
i. Herhangi bir şirket ortağı ile şirket
arasında her hangi bir sözleşme yapılmasına
ilişkin kararlar.
j . Şirketin herhangi bir üçüncü kişi veya
kuruluşun edimini veya borcunu garanti etmesi
veya kefalet vermesine ilişkin kararlar.
17.3. Yukarıda 17.2nci maddesinde belirtilen
"önemli kararlar" ile ilgili işlemler ancak
Yönetim Kurulu'nun "önemli karar" ile ilgili
olumlu bir karar almış olması halinde şirket
sirkülerindeki
yetkiye
dayanılarak
gerçekleştirilebilir.
17.4. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil
olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden her
biri bir oya sahiptir. Yönetim Kurulu
toplantısında alınacak bir karar ile ilgili
olarak verilen oylar eşit olduğu takdirde o
konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci
toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri
ret edilmiş sayılır. Oyların eşitliği halinde
Yönetim Kurulu başkanının herhangi bir
ayrıcalıklı oyu bulunmamaktadır.

alma taahhüdünde bulunan ^^ırıjri .
kuruluşlarının belirlenm esinejlişkin
kararlar,
e) Ortak yatırım yapılmasına w ilişkin
kararlar,
VV
f) Şirkete mali, hukuki veya:\* teknik
danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya
tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin
kararlar,
g) Şirkete proje geliştirme, kontrol veya
müteahhitlik, işletmecilik veya portföy
yönetimi verecek gerçek veya tüzel
kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç
ettiği menkul kıymetlerin ortaklık
portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
i) Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir
adi
ortaklığın
faaliyetlerine
son
verilmesine ilişkin kararlar,
j)
Şirket ile Türkiye Muhasebe Standartları
çerçevesinde
Kurulca
belirlenen
düzenlemelerde yer alan ilişkili taraflar
arasında mal ve hizmet alımma dayanan
işlemlere ilişkin kararlar,
k) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A)
bendinde sayılan taraflardan herhangi
birisinin
lehine
sonuç
doğurucu
nitelikteki kararlar.
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Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin
üçüncü fıkrası kapsamında giren bir ilişkili taraf
işleminde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
olumsuz oy vermesi nedeniyle oybirliğinin
sağlanamamış olması halinde anılan kanun
maddesi hükmü uygulanır.

M addel8.
Yönetim K urulu'nun Görevleri

Madde 18
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

18.1.Görev ve Yetkiler
Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümleri
uyarınca kanunun ve esas sözleşmenin
münhasıran Genel Kurul'u yetkili kıldıklarının
dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve
bu kararları uygulamaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyulur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görev ve yetkileri
devredemez.
(a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla
ilgili talimatların verilmesi.
(b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
(c)
Muhasebe, fınans denetimi ve Şirketin
yönetiminin gerektirdiği ölçüde fınansal
planlama için gerekli düzenin kurulması. / ]

(d) Müdürlerin ve ayni işleve sahip kişiler
ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları
ve görevden alınmaları.
(e) Yönetimle görevli kişilerin özellikle
kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve
Yönetim Kurulu'nun yazılı talimatlara uygun
hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
(f)
Pay, Yönetim Kurulu karar ve Genel
Kurul toplantı ve müzakere defterlerinin
tutulması,
6102
sayılı
Türk
Ticaret
Kanunu'nun öngördüğü yıllık raporların Genel
Kurul'a sunulması, Genel Kurul toplantılarının
hazırlanması ve Genel Kurul kararlarının
yürütülmesi.
(g) Borca batıklık durumunun varlığında
mahkemeye bildirimde bulunulması.

* #2
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Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek,
kendisine
sunulacak
konularda
rapor
hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç
denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu
üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve
komisyonlar kurabilir.
Yönetim Kurulu ticari mümessil ve ticari
vekiller atayabilir.
18.2. İç Yönerge
Yönetim Kurulu, kanunen yasaklanmamış
olmak kaydıyla, bir iç yönerge ile temsil
yetkisinin ve yönetim işlerinin hepsini veya
bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan bir
veya birkaç murahhasa veya Yönetim Kurulu
üyesi olmayan bir müdür veya müdürlere
bırakabilir. Ancak, en az bir Yönetim Kurulu
üyesinin temsil yetkisine sahip olması şarttır.
Bunlara verilecek ücreti 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu'nun 408inci maddesine göre
Genel Kurul tespit eder. Murahhasların görev
ve yetkileri ile Şirketi münferiden temsil ve
ilzama yetkili kılınıp kılınmadıkları hususları
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu iç
yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun
için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini
gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi
sunmakla yükümlü olduğunu belirler.________
Madde 19.
Temsil Ve İlzam

Madde 19
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Şirket adına işlem yapmak ve şirketi temsil ve Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur
ilzam etmek kural olarak Yönetim Kurulu'na hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel
kurulca tespit olunur.
aittir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Söz konusu ücretlere ilişkin Sermaye Piyasası
düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi Kurulu’nun düzenlemeleri saklıdır.____________

ve şirketi ilzam edebilmesi, Şirketin üçüncü
şahıslara karşı temsil ve ilzamı için bunların
Yönetim Kurulu'nca şirketi temsil ve ilzam
yetkisi verilen kişi veya kişiler tarafından
Şirket ünvanı altında imzalanmış olması
şarttır.
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İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim
Kurulu kararı ile tespit tescil ve ilan olunur.
Bu Esas Sözleşme'nin 17.3ncü madde hükmü
mahfuzdur.
Madde 20.
Genel Müdür

Madde 20
Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamı

Şirket'in işlettiği tesislerin sevk ve idaresi ile
Şirket'in günlük ticari işlerinin sevk ve idaresi
Yönetim Kurulu'nca atanacak bir Genel
Müdür tarafından yapılabilir ("Genel Müdür").
Genel Müdür, Şirket hissedarları veya
Yönetim
Kurulu
üyeleri
arasından
atanabileceği gibi Genel Müdür olarak üçüncü
bir kişi de atanabilir. Yönetim Kurulu'nun hiç
Genel Müdür atamaması da mümkündür.

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve
dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim
kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel
kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.
Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile
yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç
yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye
devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin
yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan
görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle
kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü
olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine
pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini
ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları,
bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak
bilgilendirir.

Genel Müdür, Şirket'in işlerinin idaresi ve
takibi
ile
yönetici
kadrosunun
performansından sorumlu olacak ve Yönetim
Kumlu'nun tüm karar ve talimatlarını
uygulamak, Şirket'i Yönetim Kurulu'nca
onaylanmış bütçe ve iş planlarına göre
yönetmek,
Şirket'in
mali
durumu ve
faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'na
düzenli (aylık, üçer aylık ve yıllık) raporlar
vermek, Şirket'in işlettiği tesislerin idaresine Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim
ilişkin olağan iş ve işlemleri yürütmek, Şirket kurulunun tüm üyelerine aittir.
çalışanları ile hizmet akitlerini akdetmek veya
bunları feshetmek yetki ve sorumluluklarına Türk Ticaret Kanunu’nun 369 ve 371. maddeleri
sahiptir.
uyarınca, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre,
temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini
Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde Genel veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı
Müdür'e başkaca yetki ve sorumluluklar yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir
yardımcıları olarak atayabilir. En az bir yönetim
vermekte de serbesttir.
kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması
Genel Müdür'ün veya diğer müdürlerin şarttır.
Yönetim Kurulu'nun süresini aşan süre ile
Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler
tayinleri caizdir.
akdedebilir.
Genel Müdür mevkiinde herhangi bir
zamanda boşalma olduğu takdirde, Yönetim
Kurulu tarafından yeni bir Genel Müdür atanır.
Madde 21
Madde 21
Genel Müdür ve Müdürler
Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli

Genel Kurul, herhangi bir zamanda, Yönetim
Kurulu üyelerinden bir veya birkaçını sebep
göstermeksizin azledip yerlerine işbu Ana
Sözleşme
ve
Türk
Ticaret
Kanunu
hükümlerine uygun olarak başkalarını tayin
edebilir. Bu şekilde azledilen Yönetim Kurulu
üyelerinin tazminat talep hakları yoktur.

Yönetim kurulunca, ŞirkeHşlerinin yürütülmesi
için bir genel müdür ve yeter^s$yi#â mıücföı:
atanır. Genel müdür olarak göreY yapacak kişinin
sermaye piyasası mevzuatında^'belirtilen şartları
haiz olması zorunludur. |penel '.müdürün
münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için
istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde
6 aydan fazla vekâlet edilemez. Bu sürenin
sonunda bu göreve yeniden vekâleten atama
yapılamaz.
Genel müdür, yönetim kurulu kararlan
doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve
ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi
yönetmekle yükümlüdür.

Madde 22
Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Öngörülen
Kısıtlamalar
Yönetim Kurulu üyeleri, aksi Genel Kurul
tarafından kararlaştınlmadığı müddetçe, Türk
Ticaret
Kanunu'nun
334
ve
335nci
maddelerindeki kısıtlamalara tabi değillerdir. Bu
hüküm kuruluş esnasmdakiler ve yeni seçilenler
de dahil olmak üzere tüm Yönetim Kurulu
üyelerini kapsar.

Madde 22
Yöneticilere İlişkin Yasaklar
Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun
alacağı kararlarda taraf olan kimselerden
Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kriterlere
göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu
gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna
bildirmek ve her halükarda toplantı tutanağına
işletmekle yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret
Kanunu’nun 393. maddesi hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu üyeleri, kendileri veya usul ve Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve
turundan biri ve eşlerinin ve üçüncü dereceye uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarını Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması
alakadar eden hususlar ile ilgili görüşmelere zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun
iştirak edemezler.
ilgili hükümlerine uygun hareket edilir.
Madde 23.
Görev Bölümü

Madde 23
Denetçi

Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine tabi olan Şirket’in genel
kurulunca her faaliyet dönemi itibariyle bir
denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu,
denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini
gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu 367 (1 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet
)inci maddesine uygun olarak yönetimi kısmen sitesinde ilan eder.
veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu
üyesine
veya
üçüncü
kişiye/kişilere Şirketin fınansal tabloları ile yönetim kurulunun
devredebilir. Böyle bir devir halinde Türk yıllık faaliyet raporunun denetiminde Türk
Ticaret Kanunu 367 (l)inci maddesi lazımeleri Ticaret Kanunu’nun 397 ila 406. maddesi
hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili
yerine getirilir.
mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde 24
Madde 24.

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 366ncı maddesine uygun olarak
Genel Kurul'ca seçimini takip eden ilk toplantıda
ve müteakiben her yıl üyeleri arasından bir
başkan ve en az bir başkan vekili seçer.

i

Denetçi

Genel Kurul Toplantıları
M»'«* “ T
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24.1. Denetçi
Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır.
Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan
ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda,
denetime tabi şirketlerden olması halinde bir organların seçimine, fmansal tablolara, yönetim
denetçisi
olacaktır.
Kimlerin
denetçi kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım
olabileceği hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının
Kanunu hükümleri uygulanır. Denetçi Genel oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu
Kurul tarafından 1 (bir) yıl süre için seçilir.
üyelerininibraları ile faaliyet dönemini
ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.
sınırlamalara uyulması kaydıyla mükerreren
denetçi seçilmek mümkündür.
Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim
kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye
Denetçi görevini 6102 sayılı Türk Ticaret memurları da, görevleri ile ilgili konular için,
Kanunu'nda belirtilen şekil ve kapsamda ifa genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim
eder. Denetçiye verilecek ücret Genel Kurul kurulunun, devamlı olarak toplanamaması,
tarafından tespit edilir.
toplantı
nisabının
oluşmasına
imkan
bulunmaması
veya
mevcut
olmaması
24.2. Bağımsız Dış Denetim
durumlarmda, mahkemenin izniyle, tek bir pay
Kanuni murakıplardan ayrı olarak Şirket, sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilebilir Ticaret Kanunu’nun 411. ve 416. maddesi
olan bağımsız bir denetleme kuruluşu ile hükümleri saklıdır.
bağlantılı bulunan bir denetleme kuruluşunu
bağımsız denetçi olarak atayabilir. Süresi Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve
biten bir bağımsız denetleme kuruluşu usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve
yeniden atanabilir. Bağımsız denetleme asgari olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
kuruluşu Şirket'in dış bağımsız denetimini tarafındanbelirlenmiş olan unsurları içermek
mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirir.
suretiyle; toplantı yerine giriş ve hazırlıklar,
toplantının açılması, toplantı başkanlığının
oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve
yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden
önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem
maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma,
oylama ve oy kullanma usulü, toplantı
tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda
yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda
katılma, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel
kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç yönergede
öngörülmemiş durumlar, iç yönergenin kabulü ve
değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge
hazırlar ve genel kurulun onayından sonra
yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan
edilir.
Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü
toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk
Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı
hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.
Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve
zamanı usulüne göre ilan olunur.
Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden
İzlenen payların sahipleri ile ilgili olarak
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Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Meçi
Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak
sahipleri çizelgesine göre hazırlar.
v':
’
Cî
£
Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir
oy hakkı vardır.
■>
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve
karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat
hükümlerine tabidir.
Beşinci Bölüm
Genel Kurul
Madde 25.
Genel Kurul
25.1. Toplantı zamanı
Genel Kurul adi ve olağanüstü olarak toplanır.
Adi genel kurul, şirketin hesap devresi
sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az
bir kez toplanır. Olağanüstü genel kurul, şirket
işlerinin gerektirdiği her zaman yasa ve bu Esas
Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve
karar alır.
25.2. Toplantı Yeri
Genel Kurul şirketin idare merkezinin
bulunduğu
yerde
toplanır.
Yönetim
Kurulunun lüzum görmesi halinde, Genel
Kurul, başka bir şehirde de toplanabilir.

Madde 25
Genel
Kurul
Toplantısına
Ortamda Katılım

Elektronik

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyannca
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca
hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına
elektronik
ortamda
katılmalarına,
görüş
açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy
kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel
kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın
alabilir.
Yapılacak
tüm
genel
kurul
toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü
uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak
sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi
sağlanır.

25.3. Davet Şekli
Genel Kurul toplantılarına çağrı, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım,
olarak yapılır. Bütün payların sahipleri veya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan
temsilcileri
aralarından
biri
itirazda elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.
bulunmadığı takdirde Genel Kurula katılmaya
ve Genel Kurul toplantılarının yapılmasına
ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu 416ncı maddesi
hükümlerine uygun olarak çağrıya ilişkin
usule uyulmaksızın Genel Kurul olarak
toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu
sürece karar alabilirler.
Çağrısız toplanan genel kurulda gündeme
oybirliği ile madde eklenebilir.
25.4. Toplantıya Katılma, Oy Kullanma Ve
Vekil Atanması
Eğer var ise, hamiline yazılı hisse senedinden
doğan oy hakkı, o senede zilyet bulunan
kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazıldı

pay senedi sahipleri Genel Kurulun toplantı
gününden en geç bir gün önce bu senetlere
zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı
alırlar ve bu kartları ibraz ederek Genel
Kurul toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş
kartının verilmesinden sonraki bir tarihte
hamiline yazılı pay senedini devraldığını
ispatlayan pay sahipleri de Genel Kurula
katılabilirler.
Genel
Kurul toplantılarında hissedarlar
kendilerini diğer hissedarlar arasından veya
hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile
temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan
vekiller, kendi oylarından başka, temsil
ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da
kullanmaya yetkilidirler.
Olağan
ve
olağanüstü
Genel
Kurul
toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya
vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.
Bir hissedarı temsilen Genel Kurul'a katılacak
temsilcilerin bu sıfatlarını tevsik edici bir
belge ibraz etmeleri Genel Kurul'da temsil
yetkilerini kullanabilmeleri için elzem ve
kafidir.
Bir hisse senedi rehin veya tevdi olunmuş
veya ariyet olarak bir başkasına verilmiş
olduğu takdirde, rey hakkının istimali malike
aittir. Bir hisse senedinin tamamı üzerinde
sözleşme yoluyla intifa hakkı tesis olunduğu
takdirde, sözleşmede aksi kararlaştırılmış
olmadığı takdirde, oy hakkı intifa hakkı
sahibine aittir. Bu hal, asıl malikin oylamaya
iştirak etmemek şartıyla umumi heyette hazır
bulunmasına mani değildir. Hissenin sadece
bir kısmı üzerinde intifa hakkı teessüs etmiş
olduğu takdirde oy hakkı, ancak, müşterek bir
temsilci vasıtasıyla kullanılabilir. Mirasın
taksim olunmadığı hallerde tereke mevcut
hisse senetlerine bağlı oy hakları varislerin
seçeceği bir müşterek mümessil vasıtasıyla
istimal olunabilir. Bu takdirde bilcümle
tebligat müşterek mümessile yapılır. Müşterek
mümessilin tayin edilmemiş olduğu hallerde,
müşterek maliklerden herhangi birine yapılan
tebligat hepsine yapılmış sayılır.
Küçük ve kısıtlılar veli ve vasileri tarafından
temsil olunurlar. Bu temsilcilerde Şirket'e
ortak olma şartı aranmaz. Temsilcilerin bu
sıfatlarını tevsik edici bir belge ibraz etmeleri
Genel_____Kurul'da____ temsil_____ yetkileri/ıi

kullanabilmeleri için elzem ve kafidir.
Müşterek mülkiyet hükümlerine tabi olarak bir
hisse senedine birden fazla hissedar malik
olduğu takdirde, bunlar, oy haklarını bir temsilci
vasıtasıyla kullanırlar.
25.8. Toplantı Nisabı Ve Karar Yeter Sayısı
Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk
Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde ve
işbu Esas Sözleşmede yazılı hususlar
müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
Gerekli
olduğu takdirde,
Olağan
ve
Olağanüstü Genel Kurul gündemine başka
hususlar da konulabilir.
25.8.1. Genel Kurul Toplantı Nisabı
Genel Kurul'un olağan ve olağanüstü
toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun
aradığı toplantı nisapları uygulanır.
25.8.2 Genel K urul K arar Nisabı
Olağan
ve
Olağanüstü
Genel
Kurul
toplantılarında kararların alınmasında Türk
Ticaret Kanunu'nun aradığı karar nisapları
uygulanır. Şu kadar ki, aşağıda listelenen
konulardaki kararlar şirket sermayesinin en az
4/5'ini temsil eden hissedarların muvafakati ile
alınabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun aradığı
daha ağır nisaplar saklıdır.
a. Bu
Esas
Sözleşmenin
17.2nci
maddesinde
belirtilen
"önemli
kararlar" hakkında alınacak genel
kurul kararları.
b. Bu
Esas
Sözleşmenin
31.3ncü
maddesinde belirtilen kar kısmının
dağıtılmaması hakkındaki genel kurul
kararları.
C. Şirketin tasfiyesine karar verilmesi
hakkındaki genel kurul kararları.
d. Şirket'in kuruluş sermayesinin bir veya
birden çok kez artırım ile 25.000.000
(yirmi beş milyon) ABD Doları
karşılığı TL ilave edilmek suretiyle
artırılmasına ilişkin ana sözleşme
değişikliği ve sermaye artırımına dair
her
türlü karar hariç sermaye
artırımının kabul edilmesine dair
genel kurul kararları.
e. Yukarıda (d) bendi gereği yapılacak
olan Esas Sözleşme değişiklikleri
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kabul edilmesine dair genel kurul
kararları.
f. Birleşme ve devralmalar, halka açılma
veya bölünmeler hakkındaki genel
kurul kararları.
g. Tasfiye memuru atanması hakkındaki
genel kurul kararları.
Ancak, bu Esas Sözleşmenin 3 İnci maddenin
3ncü bendine göre dağıtılması gereken ikinci
kar (temettü) payının;
(i)
Şirketin yurt içi veya yurt dışı kaynaklı
ve sermayesinin %10'nu aşan miktarda
herhangi bir kredi borcunun bulunması
halinde,
(ii)
Şirketin borç/öz varlık oranının yüzde
elli (0,50) veya daha üzerinde olması halinde
(öz varlık tutarının tespitinde sabit kıymetlerin
ve diğer borç ve alacakların net defter değeri
esas alınır ve bu husus herhangi bir hissedarın
müracaatı halinde şirket denetçisi tarafından
tespit edilerek tüm hissedarlara Genel Kurul
toplantısından evvel tebliğ edilir),
(iii)
Şirketin sermayesinin bir kısmını
kaybetmiş olduğunun şirket denetçisi veya
şirket yönetim kurulu kararı ile atanmış bir
yeminli mali müşavir tarafından tespit edilmiş
olması halinde,
dağıtılmasına karar verilebilmesi için şirket
sermayesinin
tamamını
temsil
eden
hissedarlarının oybirliği gereklidir.
25.9.İbra
Genel Kurul'un bilanço ile kar ve zarar
hesaplarını onaylaması, Yönetim Kurulu
üyeleri ile Murakıpların ibra edildiği anlamını
taşır. Ancak, bilançoda bazı hususlara
değinilmemiş
veya
bilanço
yanlış
düzenlenmişse, bilançonun onaylanmasıyla
Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür veya
müdürler ve Murakıplar ile varsa Murahhas
sorumluluktan
kurtulmuş
olmazlar.
Murakıpların vermiş oldukları rapor okunup
dinlenmeden bilanço ve kar ve zarar
hesaplarının onaylanması hakkında alman
kararlar geçersizdir.
Yönetim Kurulu üyeleri
ibraları ayrı ayrı oylanır.
Madde 26.
Bakanlık Temsilcisi

ile

murakıpların

Aşağıda sayılan genel kurul tonlantılarında ve

Madde 26
Toplantı Yeri ve Genel Kurula Çağrı
Genel Kurul şirket merkezinde ya da şirket

' jnv'7 ■ T i
bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde
toplantılarda ve ayrıca kanun ve mevzuatın toplanır. Genel kurul toplantısının yönetim
gerektirdiği
diğer
hallerde
Bakanlık kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde
temsilcisinin bulunması zorunludur:
yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette
belirtilmesi zorunludur.
\ V
(a)
Şirketin kuruluş ve esas sözleşme
değişikliği işlemlerinin Bakanlık iznine tabi Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde,
olması halinde yapılacak bütün genel kurul Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla
toplantılarında,
(b)
Genel Kurul gündeminde, sermayenin çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç
arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta
sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye önce yapılır.
sisteminden
çıkılması,
kayıtlı
sermaye
tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak
değiştirilmesine
ilişkin
esas
sözleşme sermaye piyasası mevzuatı, genel kurula
değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise Türk
değişikliği konuları bulunan genel kurul Ticaret Kanunu’nun 415. maddesi uygulanır.
toplantılarında,
(c)
Genel Kurul’da elektronik katılım
sistemi uygulanması halinde bu genel kurul
toplantılarında,
(d) Yurt dışında yapılacak bütün genel
kurul toplantılarında ve Şirkette imtiyazlı pay
bulunması halinde yurt dışında ve yapılacak
imtiyazlı
pay
sahipleri
özel
kurul
toplantılarında,
Yukarıda sayılanların dışındaki genel kurul
toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel
kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması
zorunlu değildir. Ancak genel kurulu
toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu
taleplerin görevlendirme makamınca uygun
görülmesi
halinde
Bakanlık
temsilcisi
görevlendirilir.
Şirket sermayesinin en az onda birini
oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri
de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi
görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme
makamının değerlendirilmesine
sunulmak
üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar
tarafından bu talebin görevlendirme makamına
iletilmesi zorunludur.
Bu
maddede
Bakanlık
Temsilcisinin
bulunması gerektiği belirtilen Genel Kurul
toplantılarında
Bakanlık
temsilcisinin
yokluğunda alman kararlar geçerli değildir.
Madde 27.
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önceden yapılır.
Şirkete ait bütün ilanlar her hissedarın Şirket
pay defterinde kayıtlı veya Şirkete bildirdiği
adresine posta ile gönderilir.________________
Madde 28
Genel Kurul Belgeleri
Yönetim Kurulu faaliyet raporları ile yıllık
bilanço, gelir tablosu, Genel Kurul tutanağı ve
Genel Kurul hazinin cetveli ile gerekli sair Genel
Kurul Belgeleri'nden yeteri kadar örnek toplantı
tarihinden itibaren en geç on beş (15) gün içinde
Ticaret Sicili'ne gönderilir veya toplantıda hazır
bulunan Bakanlık Komiserine verilir.
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Madde 28
Temsilci Tayini

İL

t*'*«Vv " -

^ .

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını
kullanmak
için,
genel
kurula
kendisi
katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan
bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci
olarak genel kurula yollayabilir.
Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla
sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi
temsilci olarak atanabilir.

Altıncı Bölüm
Mali Hükümler
Madde 29
Hesap Dönemi
Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci
gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü
sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirket'in kesin
olarak kurulduğu tarihte başlar ve o yılın Aralık
ayının sonuncu günü sona erer._______________
Madde 30
Bilanço

Katılma haklarmı temsilci olarak kullanan kişi,
temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık
oyu geçersiz kılmaz.________________________
Madde 29
Oyların Kullanılma Şekli
Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu
tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç
yönergeye göre verilir. Toplantıya fıziken
katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik
ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin
mevzuat hükümlerine göre kullanırlar._________
Madde 30
İlanlar

Şirket'in bilançosu, Yönetim Kurulu tarafından Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret
Genel Kurul toplantısı için tayin olunan günden Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili
en az 30 gün önce Murakıpların tetkikine ve diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
toplantı gününde Genel Kurul'a arz olunur.
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen
Hissedarlar toplantı gününden önceki on beş (15) usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay
elektronik
gün içinde Şirket merkezine müracaat ederek sahibine ulaşmayı sağlayacak,
haberleşme
dahil,
her
türlü
iletişim
vasıtası
ile
envanter defterini, bilançoyu, gelir tablosunu,
Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta
önce yapılır.
raporunu tetkik edebilirler.
Şirket'in muhasebe defter ve kayıtları, Yönetim
Kurulu'nun karar alması kaydıyla, ayrıca,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına
(UFRS) uygun olarak tutulacaktır.____________
Madde 31
Madde 31.
Bilgi Verme
Karın Dağıtımı Ve Yedek Akçeler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile
diğer ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşme
hükümleri gereğince düzenlenen bilançoya
göre, brüt kardan hesap ve tespit olunan safı
kardan ödenecek kurumlar vergisi ile diğer
mali mükellefiyetler karşılığı düşüldükten
sonra kalan net kar aşağıdaki şekilde dağıtılır:
1. %5 (yüzde beş) kanuni yedek akçe
ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya
kadar ayrılır.
2. Hissedarlara, ödenmiş sermayenin %5'i
(yüzde beşi) nispetinde birinci temettü payı
ayrılır.
3. Net kardan, yukarıdaki (1), ve (2)nci
fıkralardaki
yazılı
meblağlar
toplamı
indirildikten sonra geriye kalan karı kısmen
veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek
akçe olarak ayırmaya Genel Kurul yetkilidir.
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
519ncu maddesi hükümleri mahfuzdur.
5. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler
hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
519 ve 520nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan
usul ve esaslar dairesinde Sermaye Pij/asası
Kurulu’na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen
fınansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim
raporlarını
Sermaye Piyasası 'Kurul’unun
öngördüğü düzenlemeler uyarınca . Sermaye
Piyasası Kurulu’na gönderme ve kamuya
duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek
akçeler ile Esas Sözleşmede hissedarlar için
belirlenen birinci temettü payı ayrılmadıkça,
başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere kardan pay
dağıtılmasına karar verilemez.
Şirketin zarar etmesinden dolayı azalan
sermayenin tamamlanması için kanuni yedek
akçenin yeterli olmaması halinde zarar tamamen
kapatılana kadar hissedarlara kar dağıtılamaz.
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve
ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun
teklifi üzerine Genel kurul tarafından
kararlaştırılır. Kar dağıtımında hissedarlara
Şirkette sahip oldukları hisseleri oranında
dağıtım yapılır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve
ilgili
mevzuat dairesinde
kar avansı
dağıtılabilir.
Madde 32
Y edinci Bölüm
Faaliyet Dönemi
Fesih ve Tasfiye
M adde 32.
Şirket'in faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci
Fesih
Şirket'in feshine; Türk Ticaret Kanunu'nda gününden başlar ve Aralık ayınm sonuncu günü
yer alan sebeplerle, Şirket'in feshi gündemi sona erer. Birinci faaliyet dönemi ise Şirket'in
ile toplanmış olan Genel Kurul toplantı ve bü ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o
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toplantıda alınacak kararlar hakkında Türk
Ticaret Kanunu'nda belirtilen toplantı ve karar
nisapları uygulanır.________________________
M adde 33.
Tasfiye
Şirket'in tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Genel Kurul, tasfiye işlerinin yapılması için
Şirket ortaklarından veya dışarıdan bir veya
birkaç tasfiye memuru ile bunların yetkilerini
tayin eder.
Genel Kurul'ca tasfiye memurları tayin
edilmediği takdirde, tasfiye işleri Yönetim
Kurulu'nca yürütülür. Denetçilerin görevleri
tasfiye süresince de devam eder.
Genel Kurul, feshedilen Şirket'in haklarının,
taahhütlerinin ve senetlerinin tamamının veya
bir kısmının iştirak bedeli olarak aynen diğer
bir Şirket'e devri veya böyle bir devir
karşılığında nakdi veya bedelleri ödenmiş
hisse senetleri, tahvil veya başkaca bir
karşılığın alınması yolunda karar alabilir ve
bu hususta tasfiye memurlarını yetkili
kılabilir.

yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 33
Kann Dağıtımı ve Yedek Akçeler
Şirket’in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören
muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket’in
faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden,
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman
gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu
olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından
ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra
geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net
dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen
şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe
a) kalanın % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü
b) kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış
tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası
mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel
Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla
kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve
kurum lara dağıtılmasına karar verme hakkına
sahiptir.
İkinci Temettü
d) net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde
belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı,
Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci
temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret
Kanunu’nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği
ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan, ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar
payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri,
Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye
eklenir.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut
paylarm tümüne, bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Sekizinci Bölüm
M uhtelif H üküm ler
M adde 34.
Uyuşmazlık
Şirket ile hissedarlar
arasında veya
hissedarların kendi aralarında Şirket'ten,
Şirket ile ilgili hususlardan veya Şirket
faaliyetlerinden
kaynaklanan
bilumum
ihtilaflı meselelerde Şirket merkezinin
bulunduğu yer mahkemeleri ve icra
müdürlükleri yetkilidir.
M adde 35.
Y ab an cı P erson el
Şirket, faaliyeti ile ilgili olarak y abancı
uyruklu yönetici ve vasıflı personel
çalıştırabilir.

M adde 36.
Bilgi V erm e
Şirket Yönetim Kurulu, Şirket in iş ve
işlemleriyle ilgili olarak Ticaret Sicili'nden
istenecek her türlü bilgiyi en kısa zamanda
bildirmek zorundadır.
M adde 37.
Borçlanm a
Hiçbir hissedar hiçbir nedenle şirketten borç
alamaz.

M adde 38.
K anu ni H ü k ü m ler
İşbu Ana Sözleşme'de hüküm bulunmayan
hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uygulanır.

D okuzuncu Bölüm
Geçici H üküm ler
Geçici M adde 1.
Y önetim K urulunun İlk Ü yeleri
İlk üç yıl için Yönetim Kurulu üyeliğine;
1378 Sk.10/4 Al sancak İzmir adresinde
mukim T.C uyruklu, 47701346518 T.C
numaralı Önder Türkkanı,
2040 Sokak Selçuk Altı Apt. Giriş 30 K.8
D.32 Mavişehir Karşıyaka İzmir adresindç

----------------------------------- v.-.i
Madde 34
Vv
Kar Dağıtımı Zamanı
/ A
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne
şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak
yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul
tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme
hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri
alınmaz.

M adde 35
K ar P ayı A van sı
Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri
ve
ilgili
diğer
mevzuat
çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı
dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı
tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili
mevzuat hükümlerine uyulur.
Madde 36
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı
muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk
Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve
diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde 37
Kendiliğinden Sona Erme
Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih
addolunması sermaye piyasası mevzuatına ve
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
yürütülür.
Madde 38
Esas Sözleşme Değişikliği
Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve
uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun
görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ndan
uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığından izin alındıktan sonra, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas
sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas
sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne
uygun olarak onaylanan değişiklikler Ticaret
Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden
başlayarak geçerli olur.

mukim T.C uyruklu, 38671269686 T.C
numaralı Haydar înaç,
2041 Sokak Pamukkale 12 Blok 15/50
Mavişehir Karşıyaka İzmir adresinde mukim

kJ

T .C uyruklu, 38677269468 T.C num aralı
E rkan înaç,

2040 Sokak Selçuk Altı Apt. Giriş 30 K.8
D.32 Mavişehir Karşıyaka İzmir adresinde
m ukim T.C uyruklu, 38650200382 T.C

numaralı Banu înaç,
1735 Sokak No.80/6 Aksoy Mah. Karşıyaka
İzmir adresinde mukim T.C uyruklu,
48181323280 T.C numaralı Güner Menendi,
seçilmişlerdir.
Geçici Madde 2.
Görev Bölümü
İlk üç yıl için Yönetim Kurulu Başkanlığına
Önder Türkkanı, Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliğine Haydar înaç, Yönetim Kurulu
üyeliklerine ise Erkan înaç, Banu înaç ve
Güner Menendi seçilmişlerdir.
Geçici Madde 3.
İlk Denetçi
İlk murakıp olarak bir yıl süre için 1374 Sokak
No:28 K.3 D.10 Alsancak İzmir adresinde
mukim, T.C. uyruklu, 14557035174 T.C
Kimlik
numaralı
Haşan
Sadun Oğan
seçilmiştir.
Geçici Madde 4.
Temsil
Merkezi 283/1 Sokak Numara 2 Kat 5 Daire
602 Bornova İzmir adresinde kâin, Mistral
Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
unvanlı şirketin, 26ncı Noterliği'nden [•] tarih
ve [•] Yevmiye numarası ile tasdikli ana
sözleşmesinin 4 numaralı Geçici Maddesi
uyarınca, imza yetki ve yetkilileri aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.
İmza Yetkilileri
Önder Türkkanı Yönetim Kurulu Başkanı
Haydar înaç Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erkan înaç Yönetim Kurulu Üyesi
Banu înaç Yönetim Kurulu Üyesi
Temsil Ve İlzam:
(a) Şirkete ait herhangi bir gayrimenkulun devri,
kiralanması, üzerinde her hangi bir ayni hak tesisi
hakkındaki her türlü işlem ve belgenin,
(b) Şirketin herhangi bir fınans kuruluşu veya
bankadan gayri nakdi krediler haricinde herhangi1.

bir türde kredi kullanmasına ilişkin her türlü
işlem ve belgenin,
(c) 1.000.000 ABD Doları veya karşılığı herhangi
bir para birimini aşan tutarda menkul veya
gayrimenkul alımı veya satımına veya aynı
miktarı alan bir veya birbiriyle ilintili birden
fazla işlemin yapılmasına ilişkin her türlü işlem
ve belgenin,
(d) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi, başka
bir şirketi devralması veya şirketin bölünmesine
veya halka açılmasına ilişkin her türlü işlem ve
belgenin,
(e) Herhangi bir şirket ortağından şirkete borç
alınmasına ilişkin her türlü işlem ve belgenin,
(f) Herhangi bir şirket ortağı ile şirket arasında
her hangi bir sözleşme yapılmasına ilişkin her
türlü işlem ve belgenin,
(g) Şirketin herhangi bir üçüncü kişi veya
kuruluşun edimini veya borcunu garanti
etmesi veya kefalet vermesine ilişkin her türlü
işlem ve belgenin, işbu imza sirkülerine göre
imzalanması bir Yönetim Kurulu kararı ile
uygun görülmüş olmak kaydıyla; bilcümle
bankalar, resmi ve özel daireler, mahkemeler,
gerçek ve tüzel kişiler nezdinde yapılacak
akit,
taahhüt
ve
işlemlerin,
şirketçe
düzenlenecek çeklerin, ödeme emirlerinin,
borç senetlerinin imzalanmasında senet ve
çeklerin ciro edilmesi, sulh, ibra ahzu kabz,
tahsil ve tediye işlemlerinde, gayrimenkul ve
gayrimenkul sayılan
hakların
alınması,
satılması, gayrimenkuller üzerine ayni haklar
ve ipotek tesisi, tesis edilmiş ipoteklerin fek
edilmesi ile sabit kıymetlerin alınması ve
satılmasında, şirketin vereceği ipotek ve
garanti ile kefaletlerde ve şirketi ilzam edecek
bil cümle belgenin muteber olabilmesi ve bu
suretle şirketin vecibe altına sokulabilmesi
için bu belgelerin şirketin ticaret ünvanı
altında veya bunu belirten şirket kaşesi
altında Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim
Kurulu Başkan Vekili tarafından müştereken
veya birisi Yönetim Kurulu Başkanı veya
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmak
kaydıyla imza yetkililerinden ikisi tarafından
müştereken imzalanması yeterlidir.
Geçici Madde 5.
Kuruluş Masrafları
Şirket'in kuruluşuna ilişkin bütün maliyetler
Şirket kurucuları tarafından karşılanacaktır ve
yine Şirket kuruluşu için gerekli görülen bütün
maliyetler Şirket maliyetlerine devredilecektir.

/
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Madde 39
Kanuni Hükümler
Ş
Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek
yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine
aykırı olan maddeleri uygulanmaz.
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar
hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

4. Halil Eroğlu (18551310240 T.C. Kimlik numaralı, Hacı Mehmet Sokak No: 24 İş Bankası
Blokları B Blok Daire 18 Fenerbahçe, Kadıköy - İstanbul adresinde ikamet eden) ve Muhittin
Bilget’in (38386670258 T.C. Kimlik numaralı, 2041 Sokak, No: 109/42 Flamingo 19 35540
Mavişehir - Karşıyaka / İzmir adresinde ikamet eden) yönetim kurulunun bağımsız üyeleri olarak
seçilmelerine ve diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri sonuna kadar görevlerine devam
etmelerine oybirliği ile karar verildi.
5. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket’in bağımsız
denetime tabi olması nedeniyle, 2016 mali yılına ilişkin fınansal raporların denetlenmesi amacıyla
Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No: 1, Maslaknol Plaza, Maslak, Sarıyer, İstanbul
adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 304099 sicil numarası ile
kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin
bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) yapmış olduğu gayrimenkul yatırım ortaklığına
dönüşüm başvurusunun, SPK’nın 19.02.2016 tarih ve 12233903-325.01-E.2078 sayılı izni ile
onaylanması neticesinde, Şirket’in mevcut sermayesini temsil eden payların %25’inin ortak satışı
yoluyla Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (Seri: III, No: 48.1)
öngörülen süreler içinde halka arz edilmesine karar verilmesine, bu kapsamda SPK, Borsa İstanbul
Anonim Şirketi başta olmak üzere ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin
alınması ile gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine ve Şirket Yönetim Kurulu’nun 22.02.2016 tarih
ve 2 sayılı kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde
olmadığından toplantıya 7 Mart 2016 tarihinde saat 17:00’da son verildi.
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