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ġirketin amacı, vergi dıĢı mali konularda,
özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları
düzenine iliĢkin olarak Sermaye Piyasası
mevzuatında belirtilen yatırım danıĢmanlığını
içermemek kaydıyla teknik, planlama,
programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal
ve organizasyon, firma değerleri, hukuk gibi
konularda danıĢmanlık, ticari, sınai ve finansal
konularda yatırım ve araĢtırmalar yapmak,
aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline
sahip sermaye Ģirketlerinin çıkarmıĢ olduğu veya
çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul
kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtealara
yatırım yapmak, kurulmuĢ veya kurulacak
Ģirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak
bunların yatırım, finansman, organizasyon ve
yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve
ekonomik dalgalanmalara karĢı yatırımların
güvenliğini artırmak ve böylece bu Ģirketlerin
sağlıklı Ģekilde ve milli ekonominin gereklerine
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uygun olarak geliĢmelerini ve devamlılıklarını
teminat altına almak, Türkiye içinde dıĢında
bulunan her türlü taĢınır ve taĢınmazlara yatırım
yapmak ve iĢletmek, bu amaçlara uygun ticari,
sınai ve mali finansal yatırım giriĢimlerinde
bulunmaktır.
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ġirketin yukarıda yazılı amaçlarını
gerçekleĢtirmek için faaliyet gösterebileceği
konular Ģunlardır:
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1.

ġirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali,
gayrımenkul, inĢaat, taahhüt, petrol,
petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her
türlü taĢımacılık, otomotiv, madencilik
veya turizm sektörü konuları ile iĢtigal
eden Ģirketler ile her türlü banka, finans
kurumu, aracı kurum, sigorta, factoring
ve finansal kiralama ve diğer alanlarda
faaliyet gösteren Ģirketleri bizzat
kurabilir. KurulmuĢ olanlara ortak veya
hissedar sıfatı ile katılabilir, idarelerini
üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya
iĢtirake uygun gördüğü yerli veya
yabancı Ģirketlere ayni veya nakdi
sermaye koyabilir.
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2.

Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet
portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde
olmamak kaydıyla ġirket, kendisinde
mevcut hisse senetlerini veya hisselerini
vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir
bunları baĢka hisse senetleriyle veya
hisselerle değiĢtirilebilir rehin edebilir ve
diğer ortakların hisse senetlerini veya
hisselerini rehin alabilir, Türk Ticaret
Kanunu’nun 329 ncu maddesi uyarınca
kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin
alabilir.

2.

3.

ġirket, sermaye veya yönetimine
katıldığı veya katılmadığı sermaye
Ģirketlerini konularında giriĢecekleri
yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi
ıslah eden veya maliyeti düĢüren tevsi
veya yenileme yatırımları ile ilgili ön
etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini,
finansman dengelerini inceleyerek mali
imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda
yazılı usullerle sermaye iĢtiraklerinde
bulunabilir.
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4.

ġirket, memleket ve Ģirket için yeni
yatırım konularını bizzat araĢtırarak
bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir
veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım
konularını gerektiğinde diğer sermaye ve
halkın iĢtiraki ile kuracağı Ģirketler
vasıtası ile veya doğrudan doğruya
gerçekleĢtirebilir.
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5.

ġirket, kendi veya sermaye yönetimine
katıldığı Ģirketlerin ve bunlara bağlı
kurum ve iĢletmelerin ihtiyaçları için

5.

ġirket’in kendi adına ve 3. kiĢiler lehine,
garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek dahil rehin hakkı, ayni ya da sair

bankalardan, dıĢ kredi müesseseleri ve
firmalardan teminatlı veya teminatsız
kısa, orta veya uzun vadeli krediler
alabilir, sermayelerine veya yönetimine
katıldığı Ģirketlere ve bunlara bağlı
kurum ve iĢletmelere münhasır olmak ve
aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı
veya teminatsız finansman yardımlarında
bulunabilir
6.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen
özel haller kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu’nca
aranacak
gerekli
açıklamaların yapılması kaydıyla ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun teminat,
rehin
ve
ipoteklere
iliĢkin
düzenlemelerine uymak kaydıyla ġirket,
sermayesine
katıldığı
Ģirketlerin
bankalardan
veya
diğer
kredi
müesseselerinden alacakları krediler,
ihraç edecekleri tahvilleri veya alıĢlar
dolayısı ile borçları için kefalet veya
garanti verebilir. Bunlara karĢılık
gerekirse, Ģahsi teminat, rehin, ipotek
gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği
kefalet ve garantiler için piyasaya
Ģartlarına uygun bir karĢılığı Ģirketlerden
tahsil edebilir.

7.

ġirket ve ġirket’e bağlı Ģirketler lehine
teminatlı veya teminatsız borçlanabilir,
borç verebilir, sulh, tahkim, feragat,
kabul, ibra yapabilir.

8.

ġirket, yurt içinde ve yurtdıĢında her
türlü nakit, menkul kıymet, değerli
maden ve emtea üzerinde her türlü
tasarrufta bulunabilir.

9.

ġirket, resmi ve özel kuruluĢlar ve iĢtirak
ettiği Ģirketlere çıkarılacak ikramiyeli,
primli, para ve iĢtiraki hisse senedi ile
değiĢtirebilen, erken ödeme veya rüçhan
haklarına sahip her nevi tahvilleri,
aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu ve
kuponsuz alabilir veya satabilir, mevzuat
çerçevesinde her türlü tahvil ihraç
edebilir.

10. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında
olmamak kaydıyla, ġirket, sermaye
yapısının icabı olarak sermaye ve
yönetimine katıldığı ve katılmadığı
kurulmuĢ veya kurulacak Ģirketlerin
hisse senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt
iĢlemlerini organize edebilir, bunların
neticelerini ihraç eden Ģirketlere veya
alıcılara karĢı garanti edebilir. Hisse
senedi için asgari kar payı, geri satın
alma, baĢka hisse senetleri ile değiĢtirme
veya belli Ģartlarda satın alma garantileri
verebilir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun
15. maddesinin son fıkrasına aykırılık
teĢkil etmemek ve sermaye piyasası
mevzuatına uygun olarak özel durum
açıklaması yapılması kaydıyla banka
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kefaleti ile çıkarılan tahviller için
kontrgaranti sağlayabilir velhasıl hisse
senedi
veya
tahvil
satıĢlarını
kolaylaĢtıracak ve değerini koruyacak
iĢlemler yapabilir.
11. ġirket, sermaye ve yönetimine katıldığı
Ģirketlere vergi ve buna benzeyen iĢletme
ile ilgili konularda istiĢari hizmetler
sağlayabilir. Bu Ģirketlerin muhasebe
tahsilâtı, personel, eğitim gibi müĢterek
hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde
daha ekonomik bir Ģekilde sağlamak için
bir elden yürütebilir ve bu konularda
kendilerine yardımcı olabilir.
12. ġirket,
diğer
Ģirketlerin
iĢletme
organizasyonları düzenleme bu Ģirketleri
karĢılıklı
anlaĢmalar
dâhilinde
denetleyerek veya denetlenmesini temin
ederek yıllık bütçelerini, faaliyet
raporlarını ve uzun vadeli plan ve
programlarını oluĢturmak ile iĢletme ile
ilgili finansal idare ticari ve teknik
problemlerin çözümüne yardımcı olmak
Ģeklinde faaliyet gösterebilir.
13. ġirket, hariçten know-how, teknik bilgi,
marka ve sınai mülkiyete konu olan
hakları satın alabilir veya kiralayabilir,
bunları diğer kuruluĢlara satabilir veya
bu konularda dıĢ firmalarla anlaĢmalar
yaparak bu anlaĢmaları bütün mali
sonuçları ile baĢkalarına devredebilir.
14. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15.
maddesinin son fıkrasına aykırılık teĢkil
etmemek kaydıyla, ġirket, iĢtirak ettiği
veya sair Ģirketler nezdinde her nevi bilgi
iĢlem makinaları ile servis büro
hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya
verebilir.
15. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan
kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine
getirmek kaydıyla ġirket, TaĢıt aracı
edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin
edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü
hukuki tasarrufta bulunabilir.
16. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan
kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine
getirmek kaydıyla ġirket, amaç ve
konusunu gerçekleĢtirmek ve/veya kar
etme yeteneği ve potansiyelini realize
edebilmek için, yurt içinde ve yurt
dıĢında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü
taĢınmazları hissesiz veya hisseli satın
alabilir, kat karĢılığında konutlar,
iĢyerleri inĢa ettirebilir, inĢa edilenleri
satın alabilir, satabilir, kısmen veya
tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir,
pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere
bölerek hakiki ve hükmi Ģahıslara satmak
üzere gerekli hukuki, mali ve ticari
iĢlemler ile mevzii imar projeleri ve
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diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa,
sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat
mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devri ve
ferağ verebilir ve bu konularla ilgili
olarak yurt içinde ve dıĢında müĢavirlik
ve
danıĢmanlık
hizmetlerinde
bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı
varlıkları iĢletebilir ve iĢlettirebilir, tarihi
yapıların
restorasyonu,
bölge
ve
metropolitan planlaması, imar planları
yapabilir veya yaptırabilir, alıĢveriĢ
alanlarının
iç
yerleĢimlerinin
hazırlanması, alıĢ veriĢ merkezi, ofis,
konut, iĢ merkezi, ticari depolar, ticari
park ve buna benzer yerlerin kuruluĢ ve
organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve
iĢletmelerini yapabilir, kiralayabilir,
kiraya verebilir, bu iĢlemler için analiz
ve entegrasyon iĢlerini yapabilir,
pazarlama ve kiralama politikalarını ifa
edebilir.
17. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan
kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine
getirmek
kaydıyla
Gayrimenkuller
üzerinde gerek Ģirket lehine veya
aleyhine ve gerekse 3. Ģahıslar lehine
dilediği Ģartlarla her türlü ipotek tesis
edebilir. ġirket kendi borcu veya 3.
Ģahısların borcu için ipotek veya menkul
rehni tesis edebilir ve 3. kiĢilere kefalet
verebilir. ġirket lehine tesis edilen
ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır,
fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca
gayrimenkuller üzerinde Ģirket leh ve
aleyhinde
her
türlü
hak
ve
mükellefiyetler
tesis
edebilir
ve
kaldırabilir. ġirket gayrimenkul üzerinde
kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder
veya bunları feshedip kaldırabilir. SatıĢ
vaadinde bulunabilir yapılan satıĢ
vaatlerini Ģirket adına kabul edebilir.
Noterliklerde satıĢ vaadi sözleĢmelerini
akdeder Ģirketin leh ve aleyhinde yapılan
satıĢ vaadi sözleĢmelerini tebdil, tecdit
ve
feshedebilir.
SatıĢ
vaadi
sözleĢmelerini tapu sicile Ģerh ettirebilir
ve
Ģerhleri
kaldırabilir.
Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz
iĢlemlerini yaptırabilir.
18. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuatın
kar dağıtımına iliĢkin
hükümleri saklı kalmak üzere, ġirket,
genel kurul kararıyla bünyesi dıĢında da
kendi
maksat
ve
mevzuunu
aksatmayacak Ģekilde sosyal gayeli
vakıflar kurabilir, bu çeĢit kurulmuĢ
vakıflara katılabilir.
19. ġirket’in amaç ve konusu ile ilgili olarak
her türlü hukuki tasarruflarından doğan
hak ve alacaklarının tahsili veya temini
için icra, ipotek, menkul rehni, iĢletme
rehni ve kefaletten istifade edebilir
velhasıl ayni ve Ģahsi her nevi teminat

iĢyerleri inĢa ettirebilir, inĢa edilenleri
satın alabilir, satabilir, kısmen veya
tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir,
pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere
bölerek hakiki ve hükmi Ģahıslara satmak
üzere gerekli hukuki, mali ve ticari
iĢlemler ile mevzii imar projeleri ve
diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa,
sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat
mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devri ve
ferağ verebilir ve bu konularla ilgili
olarak yurt içinde ve dıĢında müĢavirlik
ve
danıĢmanlık
hizmetlerinde
bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı
varlıkları iĢletebilir ve iĢlettirebilir, tarihi
yapıların
restorasyonu,
bölge
ve
metropolitan planlaması, imar planları
yapabilir veya yaptırabilir, alıĢveriĢ
alanlarının
iç
yerleĢimlerinin
hazırlanması, alıĢ veriĢ merkezi, ofis,
konut, iĢ merkezi, ticari depolar, ticari
park ve buna benzer yerlerin kuruluĢ ve
organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve
iĢletmelerini yapabilir, kiralayabilir,
kiraya verebilir, bu iĢlemler için analiz
ve entegrasyon iĢlerini yapabilir,
pazarlama ve kiralama politikalarını ifa
edebilir.
18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan
kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine
getirmek
kaydıyla
Gayrimenkuller
üzerinde gerek Ģirket lehine veya
aleyhine ve gerekse 3. Ģahıslar lehine
dilediği Ģartlarla her türlü ipotek tesis
edebilir. ġirket kendi borcu veya 3.
Ģahısların borcu için ipotek veya menkul
rehni tesis edebilir ve 3. kiĢilere kefalet
verebilir. ġirket lehine tesis edilen
ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır,
fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca
gayrimenkuller üzerinde Ģirket leh ve
aleyhinde
her
türlü
hak
ve
mükellefiyetler
tesis
edebilir
ve
kaldırabilir. ġirket gayrimenkul üzerinde
kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder
veya bunları feshedip kaldırabilir. SatıĢ
vaadinde bulunabilir yapılan satıĢ
vaatlerini Ģirket adına kabul edebilir.
Noterliklerde satıĢ vaadi sözleĢmelerini
akdeder Ģirketin leh ve aleyhinde yapılan
satıĢ vaadi sözleĢmelerini tebdil, tecdit
ve
feshedebilir.
SatıĢ
vaadi
sözleĢmelerini tapu sicile Ģerh ettirebilir
ve
Ģerhleri
kaldırabilir.
Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz
iĢlemlerini yaptırabilir.
19. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuatın kar dağıtımına iliĢkin
hükümleri saklı kalmak üzere, ġirket,
genel kurul kararıyla bünyesi dıĢında da
kendi
maksat
ve
mevzuunu
aksatmayacak Ģekilde sosyal gayeli
vakıflar kurabilir, bu çeĢit kurulmuĢ
vakıflara katılabilir.

alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda
terkin ve tescil iĢlemlerinde bulunabilir.
20. ġirket, yukarıda belirtilen iĢleri yasaların
müsaade ettiği hallerde bu yasalara
uygun olarak yurt dıĢında da yapabilir,
yabancı ve yerli diğer Ģirketlerle yurt
dıĢında ve içinde iĢbirliğinde bulunabilir,
bunlarla birlikte Ģirketler kurabilir. Mali
mesuliyetin
paylaĢmasına
dayanan
anlaĢmalar yapabilir. Milli menfaatlere
ve memleket yararına olduğu ölçüde
yabancı sermayenin gelmesini sağlamak
için teĢebbüslerde bulunabilir.
21. Yukarıda yazılı olanlar dıĢında ġirket,
amacına uygun faydalı gördüğü diğer
iĢlere Yönetim Kurulunun teklifi ve
Genel Kurulun kararı ile giriĢebilir.
ġirketin amaç ve konusunda değiĢiklik
yapılması halinde Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
ile
Sermaye
Piyasası
Kurulu’ndan ve yetkili diğer mercilerden
gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
22. ġirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri
ve fonksiyonları baĢta TTK ve Sermaye
Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere
Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin
verdiği ölçülerde gerçekleĢtirir. Ġzne tabi
hallerde gerekli izinler önceden alınır ve
yasalara uyulur.
Söz konusu faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi
sırasında SPKn. md.15/son hükmü saklıdır.

Tahvil Kar Ortaklığı Belgesi (Kara ĠĢtiraklı
Tahvil) Finansman Bonosu ve Borç Senedi
Ġhracı

20. ġirket’in amaç ve konusu ile ilgili olarak
her türlü hukuki tasarruflarından doğan
hak ve alacaklarının tahsili veya temini
için icra, ipotek, menkul rehni, iĢletme
rehni ve kefaletten istifade edebilir
velhasıl ayni ve Ģahsi her nevi teminat
alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda
terkin ve tescil iĢlemlerinde bulunabilir.
21. ġirket, yukarıda belirtilen iĢleri yasaların
müsaade ettiği hallerde bu yasalara
uygun olarak yurt dıĢında da yapabilir,
yabancı ve yerli diğer Ģirketlerle yurt
dıĢında ve içinde iĢbirliğinde bulunabilir,
bunlarla birlikte Ģirketler kurabilir. Mali
mesuliyetin
paylaĢmasına
dayanan
anlaĢmalar yapabilir. Milli menfaatlere
ve memleket yararına olduğu ölçüde
yabancı sermayenin gelmesini sağlamak
için teĢebbüslerde bulunabilir.
22. Yukarıda yazılı olanlar dıĢında ġirket,
amacına uygun faydalı gördüğü diğer
iĢlere Yönetim Kurulunun teklifi ve
Genel Kurulun kararı ile giriĢebilir.
ġirketin amaç ve konusunda değiĢiklik
yapılması halinde Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
ile
Sermaye
Piyasası
Kurulu’ndan ve yetkili diğer mercilerden
gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
23. ġirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri
ve fonksiyonları baĢta TTK ve Sermaye
Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere
Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin
verdiği ölçülerde gerçekleĢtirir. Ġzne tabi
hallerde gerekli izinler önceden alınır ve
yasalara uyulur.
Söz konusu faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi
sırasında Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü
kazanç aktarımına iliĢkin hükümleri ve SPK
tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal
Yönetim Ġlkeleri dahil olmak üzere SPK
düzenlemeleri saklıdır. Zorunlu ilkelere
uyulmaksızın yapılan iĢlemler esas sözleĢmeye
aykırı sayılır ve geçersizdir.
Tahvil Kar Ortaklığı Belgesi (Kara ĠĢtiraklı
Tahvil) ve Borç Senedi Ġhracı
Madde 7

Madde 7
ġirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere yurt içinde
ve gerekli izni almak suretiyle yurt dıĢında her
nevi tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman
bonosu (commercial paper) ve borç senedi ihraç
edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracatına ve tabi
olacağı Ģartlarla vereceği hakları mevzuat
dâhilinde tespite Genel Kurul yetkilidir. Ancak
Genel Kurul, bu konularda Yönetim Kurulu’na
yetki verebilir.
Yönetim Kurulu

ġirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere yurt içinde
ve gerekli izni almak suretiyle yurt dıĢında her
nevi tahvil, kar/zarar ortaklığı belgesi, diğer
borçlanma senetlerini, ihraç edebilir.
ġirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı
çerçevesinde tahvil, ve diğer borçlanma
senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu

Madde 8

Madde 8

ġirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve
temsil edilir.

ġirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve
temsil edilir.

ġirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluĢur ve bu
üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin
göstereceği adaylar arasından Genel Kurul
tarafından seçilir. Ancak Yönetim Kurulu'na bu
Ģekilde seçilecek üyelerin en az ikisinin aĢağıdaki
koĢulları sağlayan bağımsız üye olması Ģarttır.

Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli
olmayan en az 5 en fazla 12 üyeden oluĢur ve bu
üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin
göstereceği adaylar arasından Genel Kurul
tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız
üyelerin sayısı ve nitelikleri, SPK tarafından
uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim
Ġlkerine göre belirlenir.
Görevi sırasında bağımsızlığını yitiren yönetim
kurulu üyesi yerine genel kurul onayına sunulmak
üzere yeni bir yönetim kurulu üyesi seçilebilir.

Bağımsız üyeler ile;
— ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya
bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar,
— ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme
imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
— danıĢmanlık hizmeti alınan Ģirket,
— iĢletmeci Ģirketler,
— ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya
bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim
kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay
sahibi ortakların %10’dan fazla paya veya bu
oranda oy hakkına sahip olduğu Ģirketler,
— ortaklığın iĢtirakleri

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir
baĢkan ve baĢkan vekili seçer.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca
kararlaĢtırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki,
görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uygulanır. Bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Ģirketin
performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye
veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir
iliĢki kurulmamıĢ olması ve eĢ dâhil üçüncü
dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık
bulunmaması gerekir.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir
baĢkan ve baĢkan yardımcısı seçer.
Tüzel kiĢiler yönetim kurulu üyesi olamazlar.
Bununla beraber tüzel kiĢilerin temsilcisi hakiki
Ģahıslar yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler.
Hükmi Ģahısları temsilen, Yönetim Kuruluna
seçilecek hakiki Ģahıslar, temsil ettikleri hükmi
Ģahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde
üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca
kararlaĢtırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki,
görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uygulanır.
Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 11

Madde 11

Yönetim Kurulu, ġirket iĢleri lüzum gösterdikçe
toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı
vardır.

Yönetim Kurulu, ġirket iĢleri lüzum gösterdikçe
toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı
vardır.

Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim
Kurulu BaĢkanı tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim
Kurulu BaĢkanı tarafından tespit edilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı
isteği üzerine, BaĢkan, Yönetim Kurulu’nu
toplantıya çağırmazsa, üyeler de re’sen çağrı
yetkisine haiz olurlar.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı
isteği üzerine, BaĢkan, Yönetim Kurulu’nu
toplantıya çağırmazsa, üyeler de re’sen çağrı
yetkisine haiz olurlar.

Toplantı yeri ġirket Merkezidir. Ancak Yönetim
Kurulu, uygun görülecek bir baĢka yerde de
toplanabilir.

Toplantı yeri ġirket Merkezidir. Ancak Yönetim
Kurulu, uygun görülecek bir baĢka yerde de
toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir
fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya
katılanların çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile
toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların
çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red olarak
kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red
gerekçesini yazarak imzalar.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması
bakımından önemli nitelikte sayılan iĢlemlerde ve
ġirketin her türlü iliĢkili taraf iĢlemleri ile üçüncü
kiĢiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine
iliĢkin iĢlemlerinde SPK tarafından uyulması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine
uyulur. Bu esaslara uyulmaksızın alınan yönetim
kurulu kararları geçersizdir.
Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red olarak
kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red
gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya
vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.
Yönetim Kurulu iĢlerin gidiĢine bakmak,
kendisine arz olunacak hususları hazırlamak,
bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve
kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumu
kadar komite veya komisyon kurabilir.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya
vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının
sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için
yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluĢturulur.
Komitelerin oluĢturulmasında sermaye piyasası
mevzuatına uyulur.
Genel Müdür ve Müdürler

Genel Müdür ve Müdürler

Madde 12

Madde 12

Yönetim Kurulu ġirket’in iĢlerinin yürütme
safhası için TTK’nın 342. maddesi uyarınca
Genel Müdür veya müdürler atayabilir.

Yönetim Kurulu ġirket’in iĢlerinin yürütme
safhası için TTK’nın 342. maddesi uyarınca
Genel Müdür veya müdürler atayabilir. Genel
Müdür veya müdürler, yönetim kurulu tarafından
oluĢturulan komitelerde görev alamazlar.

Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları

Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları

Madde 15

Madde 15

Genel kurullar ġirket yönetim merkezinin
bulunduğu ilde, Yönetim Kurulunun uygun
gördüğü elveriĢli bir yerde toplanır. Genel Kurul
toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter
sayıları hakkında TTK hükümleri uygulanır.
Ancak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. maddesi
hükmü çerçevesinde, TTK’nın 388. maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkrasında yazılı hususlar için
yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 388.
maddesinde belirlenen nisaplar değil, TTK’nın
372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları
uygulanır.

Genel kurullar ġirket yönetim merkezinin
bulunduğu ilde, Yönetim Kurulunun uygun
gördüğü elveriĢli bir yerde toplanır. Genel Kurul
toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter
sayıları hakkında TTK hükümleri uygulanır.
Ancak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. maddesi
hükmü çerçevesinde, TTK’nın 388. maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkrasında yazılı hususlar için
yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 388.
maddesinde belirlenen nisaplar değil, TTK’nın
372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları
uygulanır.

Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay
sahipleri tarafından gösterilen adaylar Genel
Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almıĢ
olan altı üye yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması
bakımından önemli nitelikte sayılan iĢlemlerde,
ġirketin her türlü iliĢkili taraf iĢlemleri ile üçüncü
kiĢiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine
iliĢkin iĢlemlerinde SPK tarafından uyulması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine
uyulur.

Genel Kurulda, Ana SözleĢmenin değiĢtirilmesine
dair verilen karar, A Grubu hisse senedi
sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu
karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin Türk
Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi

Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay
sahipleri tarafından gösterilen adaylar Genel

bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik
olunmadıkça infaz edilemez.

Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almıĢ
olan altı üye yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.

Genel kurul toplantılarında oylar vekâleten
kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek
ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır
bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri
sermayenin onda birine sahip olanların isteği
üzerine gizli oya baĢvurmak gerekir.

Genel Kurulda, Ana SözleĢmenin değiĢtirilmesine
dair verilen karar, A Grubu hisse senedi
sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu
karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin Türk
Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi
bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik
olunmadıkça infaz edilemez.
Genel kurul toplantılarında oylar vekâleten
kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek
ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır
bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri
sermayenin onda birine sahip olanların isteği
üzerine gizli oya baĢvurmak gerekir.

Ġlan

Ġlan

Madde 18

Madde 18

ġirket’in ilanları Türk Ticaret Kanunu’nun 37.
maddesi 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere
ġirket merkezinin bulunduğu yerde iki gazete ile
ilan günü hariç en az onbeĢ gün önce yayınlanır.
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar,
Türk Ticaret Kanunu’nun 368. Maddesi hükmü
gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak
üzere en az 2 hafta evvel yapılmalıdır.
Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için
TTK’nın 397. ve 438. maddeleri uygulanır.

ġirket’in ilanları Türk Ticaret Kanunu’nun 37.
maddesi 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere
ġirket merkezinin bulunduğu yerde iki gazete ile
ilan günü hariç en az onbeĢ gün önce yayınlanır.
Bununla birlikte genel kurul toplantı ilanı,
mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra,
mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine
ulaĢmayı sağlayacak, elektronik haberleĢme dâhil,
her türlü iletiĢim vasıtası ile genel kurul toplantı
tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile
Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan ilan ve
bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için
TTK’nın 397. ve 438. maddeleri uygulanır.
Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ile Türk
Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan ilan ve bilgi
verme yükümlülükleri saklıdır.

KAPANIġ :
Gündem üzerindeki görüĢmeler tamamlandığından toplantıya saat 10:30’da son verildi.

Murat ÇĠLĠNGĠR
BaĢkan Vekili

Zeynep AYGÜL
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye

Burak KOÇER
Üye

