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AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.
Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi
Esas Sözleşme Tadiline ilişkin Bakanlık Onayı hk.

Esas Sözleşme Tadili
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlaı

[]

Esas Soslesmt Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Evet (Yes)
Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

16.03.2017 - 29.03.2017
Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirket'in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları'
başlıklı 3. maddesi, ‘Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesi, ‘Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyum' başlıklı 14. maddesi, ‘Genel Müdür ve Müdürler' başlıklı 17. Maddesi, ‘Denetim' başlıklı 21. maddesi ile ‘Genel
Kurul Toplantıları ve Nisap' başlıklı 22. maddesinin tadiline ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde iptal edilmiş bulunan 19.
madde yerine ‘Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi' başlıklı maddenin 19. madde olarak
Şirket Esas Sözleşmesi'ne eklenmesine ilişkin tadil başvurumuz T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın 50035491-431.02
sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.

Gerekli onayları tamamlanmış olan esas sözleşme tadil tasarısı 27.04.2017 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında
pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.

T C . Gümnık ve Ticaret Bakanlığı İÇ TİCARET
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKETLER DAtRESİ
BAŞKANLIĞI
Tkrih; 03.04.2017 15:33
Sayı: 50035491 -431.02-E-00023913124
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T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı

: 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİNE
Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Kule Kat:l 34337
Etiler/İSTANBUL

İlgi

: 29.03.2017 tarihli yazınız.

Şirketiniz esas sözleşmesinin 3, 6, 14, 17, 19, 21 ve 22’nci maddelerinin
değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 29.03.2017 tarihli ve 3944 sayılı yazısına
istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333’üncü maddesi hükmü gereğince izin
verilmiştir.
Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil
tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun
onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay
sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı
(T.T.K 454) tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil tasarısı (5 adet)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Iç Ticaret Genel Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı No: 151 B
Blok 06800 ANKARA
Tel:03124494853
Bilgi İçin: FATİH AYIK Gümrük ve Tic Uzman Yrd.

E-Posta:f.ayik@gtb.gov.tr
Fax:03124494886

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 83a794cc-ed4f-41fe-8521-454b6fd7aldc kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
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AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL
MADDE 3- ŞIRKET’IN AMACI,
FAALİYET KONUSU, FAALİYET
KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI,
YATIRIM SINIRLAMALARI

YENİ ŞEKİL
MADDE 3- ŞIRKET’IN AMACI,
FAALİYET KONUSU, FAALİYET
KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI,
YATIRIM SINIRLAMALARI

Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun
Şirket Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun Şirket,
Gayrimenkul
Yatırım
Ortaklıklarına
İlişkin
gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin
Esaslar
Tebliği’nde
belirlenmiş
usul
ve
esaslar
düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal
etmek ve esas olarak gayrimenku İlere, dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri,
gayrimenkule dayalı haklar, ana faaliyet
gayrimenkullere
dayalı sermaye piyasası
araçlarına,
gayrimenkul
projelerine
ve konularına ilişkin gayrimenkul veya gayrimenkul
gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak projelerine bağlı olarak yürütülen ve arızi nitelik
taşıyan altyapı yatırım ve hizmetleri, sermaye
üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
piyasası araçları, Takasbank para piyasası ve ters
Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım repo işlemleri, Türk Lirası cinsinden vadeli
politikaları, yönetim sınırlamaları, faaliyet mevduat veya katılma hesabı, yabancı para
kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat veya özel
yatırım yasakları, portföy sınırlamaları ve cari ve katılma hesapları ile Sermaye Piyasası
portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi Kurulu’nca belirlenecek diğer varlık ve
ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla
Sermaye Piyasası
Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata faaliyet gösteren ve
Kanunu’nun 48. maddesinde sınırı çizilen
uyulur.
faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile
Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Tebliği’nde
izin
verilen
diğer
ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla Esaslar
ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası
kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve kurumudur.
diğer bütün işlemleri yapabilir.
Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri politikaları, yönetim sınırlamaları, faaliyet
çerçevesinde portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri,
gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz yatırım yasakları, portföy sınırlamaları ve
portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi
mal satın alabilir veya kiralayabilir.
ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası
Şirketin portföyünde bulunan ve kira geliri elde Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata
etme amacına yönelik gayrimenkuller veya uyulur.
onların bağımsız bölümlerine ilişkin olarak
güvenlik, temizlik, genel idare ve buna benzer Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için
nitelikteki temel hizmetleri sunabileceği gibi, ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla
şirket portföyünde yeralan gayrimenkuller ve ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri
gayrimenkul projelerinin pazarlanmasına ve kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve
değerinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak diğer bütün işlemleri yapabilir.
reklam ve promosyon
faaljyj^ctyıi^ de
yapabilir.Yine bu amaca yönelik olm^ffcı 'illere Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
sahip ve maliki bulundıığltı v gııraj Kaftarırft çerçevesinde portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının
gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz
işletebilir ve işlettirebilir.
1mal satın alabilir veya kiralayabilir. ,_________

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı gereği izin
verilen, menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut, iş
merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari
depolar, ticari parklar ve buna benzer
gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir,
kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunları tekrar
kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan
rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş
olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan
varlıklar üzerinde, sermaye piyasası mevzuatında
belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine
rehin ve ipotek verebilir; özel haller kapsamında
Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli
açıklamalar yapılması kaydıyla, üçüncü kişiler
lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat
irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir,
devir ve ferağ edebilir, bunlar haricinde,
gayrimenkul ler
üzerinde
Şirket
lehine
sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştira hakları ile
gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni
Kanun hükümlerine uygun olarak diğer ayni
haklar tesis edebilir, yola veya yeşile terk,
parka terk, taksim, takas, birleştirme (tevhit),
parselasyon,
bağışlama
işlemleri
dahil
yatırımların gerektirdiği tüm işlemleri yapabilir,
bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun
cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir,
bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları
kaldırabilir.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş
olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya
kurumlara bağış yapabilir.
Otel veya buna benzer faaliyete geçebilmesi için
belirli
asgari
donanıma
ihtiyaç
duyan
gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini
temin edebilir.
Şirket yatırım aracı niteliğinde olmamak ve
faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri
değeri, patent, lisans, marka, know-how, ve diğer
sınai mülkiyet haklarını satın alabilir veya
satabilir.
Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi
faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal
varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim
kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü
kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Şirket, portföyünde bulunan ve kira geliri elde
etme amacına yönelik gayrimenkullere veya
onların bağımsız bölümlerine ilişkin olarak
güvenlik, temizlik, genel idare ve buna benzer
nitelikteki temel hizmetleri sunabileceği gibi,
şirket portföyünde yeralan gayrimenkuller ve
gayrimenkul projelerinin pazarlanmasına ve
değerinin artırılmasına yönelik yapılacak reklam
ve promosyon faaliyetleri de yapabilir.Yine, bu
amaca yönelik olmak üzere, Şirket, sahip ve
maliki bulunduğu garaj katlarını işletebilir ve
işlettirebilir.
Şirket, sermaye piyasası mevzuatı gereği izin
verilen, menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut, iş
merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari
depolar, ticari parklar ve buna benzer
gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir,
kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunları tekrar
kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan
rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş
olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan
varlıklar üzerinde, sermaye piyasası mevzuatında
belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine
rehin ve ipotek verebilir; özel haller kapsamında
Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli
açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişiler
lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat
irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir,
devir ve ferağ edebilir, bunlar haricinde,
gayrimenkuller
üzerinde
Şirket
lehine
sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştira hakları ile
gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni
Kanun hükümlerine uygun olarak diğer ayni
hakları tesis edebilir, yola veya yeşile terk,
parka terk, taksim, takas, birleştirme (tevhit),
parselasyon,
bağışlama
işlemleri
dahil
yatırımların gerektirdiği tüm işlemleri yapabilir,
bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun
cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir,
bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları
kaldırabilir.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş
olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya
kurumlara bağış yapabilir.
Otel veya buna benzer faaliyete geçebilmesi için
belirli
asgari
donanıma
ihtiyaç-; duyan
gayrîrgÇnkııllerin kiraya verilmeden önce tefrişini
temift edebilir.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye
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Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak
düzenlemelerin
farklılık taşıması
halinde
Sermaye
Piyasası
Kurulu'nca
yapılacak
düzenlemelere uyulur.

Şirket yatırım aracı niteliğinde olmamak ve
faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri
değeri, patent, lisans, marka, know-how, ve diğer
sınai mülkiyet haklarını satın alabilir veya
satabilir.
Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi
faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal
varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim
kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü
kişilere 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.

MADDE 6- SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 6- SERMAYE VE PAYLAR

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) TL kayıtlı
sermaye tavanına sahip olup; her biri 1 (bir) Kr
itibari değerde 7.500.000.000 (yedi milyar beş
yüz milyon) adet paya ayrılmıştır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre 75.000.000-TL (yetmişbeşmilyon Türk
Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup;
Şirketin sermayesi,her biri 1-Kr (bir Kuruş)
itibari
değerde
7.500.000.000(yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için Sermaye Piyasası Kurulu’nca izin verilen kayıtlı
geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, 2017-2021 yılları (5 yıl) için
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021
artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak sureti verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak sureti
alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir
alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin
süresi beş yıllık dönemler itibari ile genel kurul
sisteminden çıkmış sayılır.
kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin
Şirket’in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Kr alınmaması durumunda,Şirket, yönetim kurulu
itibari değerde 3.726.400.000 (üçmilyar yedi yüz kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
yirmialtımilyondörtyüzbin) adet paya ayrılmış
37.264.000 (otuz yedi milyon ikiyüz altmış Şirket’in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kr
itibari
değerde
3.726.400.000
dörtbin) TL’dir.
(üçmilyaryediyüzyirmialtımilyondörtyüzbin) adet
ayrılmış
3 7.264.000-TL
İşbu çıkarılmış sermayenin, 5.255.032,08 TL’si paya
(otuzyedimilyonikiyüzaltmışdörtbin
Türk
ayni olarak, 32.008.967,92 TL’si ise nakden
Lirası)’dir.
ödenmiştir.
Şirket’in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay
grupları, (A) Grubu nama 407.575.000 adet pay
karşılığı 4.075.750 TL’ndan, (B) Grubu narha
284.138.000 adet pay karşılığı 2.84,1.380
TL’ndan, (C) Grubu nama 239.887.000 adet pay

İşbu çıkarılmış sermayenin, 5.255.032,08-TL’si
ayni olarak, 32.008.967,92-TL’si ise nakden
ödenjrjiştir.
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Şirket’in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay

ft

karşılığı 2.398.870 TL’ndan ve (D) Grubu
hamiline 2.794.800.000adet pay karşılığı
27.948.000 TL’ndan oluşmaktadır. Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerinden kaynaklanan
zorunluluklar saklı kalmak üzere nama yazılı
payların devri kısıtlanamaz.

gruplan, (A) Grubu nama 407.575.000 adet pay
karşılığı 4.075.750TL’ndan, (B) Grubu nama
284.138.000
adet
pay
karşılığı
2.841.380TL’ndan, (C) Grubu nama 239.887.000
adet pay karşılığı 2.398.870TL’ndan ve (D)
Grubu hamiline 2.794.800.000adet pay karşılığı
27.948.000TL’ndan
oluşmaktadır.
Sermaye
Pay devirlerinde ve pay devralacak pay Piyasası Kurulu düzenlemelerinden kaynaklanan
sahiplerinde
aranacak
niteliklere
ilişkin zorunluluklar saklı kalmak üzere nama yazılı
hususlarda
sermaye
piyasası
mevzuatı payların devri kısıtlanamaz.
hükümlerine uyulur.
Pay devirlerinde ve pay devralacak pay
aranacak
niteliklere
ilişkin
Yönetim kurulu, 2012-2016 yılları arasında sahiplerinde
hususlarda
sermaye
piyasası
mevzuatı
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun hükümlerine uyulur.
olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni
paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında
arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve
hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni
alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
kullanılamaz. Bu husustaki ilanlar esas haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı
konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay
sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
Sermaye
artırımlarında
rüçhan
hakkı alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri
eşitsizliğe yol
açacak şekilde
kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı arasında
kullanılamaz.
Bu
husustaki
ilanlar esas
kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç
edilen tüm paylar nominal değerin altında sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
Sermaye
artırımlarında
rüçhan
hakkı
Çıkarılan hisseler tamamen satılarak bedelleri kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı
kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç
ödenmedikçe yeni hisse çıkarılamaz.
edilen tüm paylar nominal değerin altında
Sermayeyi temsil eden payjiy^i®ijileştirme olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
esasları çerçevesinde kayd^rYr?I t O
A
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri
ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
M

m

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
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MADDE 14- ÖZELLİK
EDEN
KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM

MADDE 14- ÖZELLİK ARZ EDEN
KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar
arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki
yönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı
takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurulun
özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması,
ayrıca yapılacak ilk genel kurul toplantısının
gündemine alınarak pay sahiplerine bilgi
verilmesi gerekir.__________________________

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar
arasında olan ve (B) bendinde sayılan işlemlerin
gerçekleştirilmesi amacıyla alman yönetim
kurulu kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun
özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması,
ayrıca karar oybirliği ile alınmadığı takdirde
yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine
alınarak ortaklara bilgi verilmesi .gerekir, _____

A- Taraflar

A- Taraflar

a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde
paya veya bu oranda oy hakkına sahip pay
sahipleri,
b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme
imtiyazım içeren pay sahipleri,
e) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10’dan
fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip
oldukları diğer şirketler,
d) Ortaklığın iştirakleri,
e) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler,
f) Ortaklığa portföy yönetim hizmeti veren
şirketler,
g) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirketler,
B- Özellik arz eden kararlar
h) Ortaklığa inşaat hizmeti verecek müteahhitler,
a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, i) Ortaklığın ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer
satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ortakları,
j) Ortaklığın ilişkili tarafları.
ilişkin kararlar,
b)
Ortaklığın
portföyündeki
varlıkların
pazarlanması
işini
üstlenecek
şirketlerin B- Özellik arz eden kararlar
belirlenmesine ilişkin kararlar,
a) Ortaklık tarafından varlık alınması, satılması,
e) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin
taahhüdünde
bulunan
aracı
kuruluşun kararlar,
b)
Ortaklığın
portföyündeki
varlıkların
belirlenmesine ilişkin kararlar,
pazarlamasımgerçekleştirecek
şirketlerin
e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik belirlenmesine ilişkin kararlar,
danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel e) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma
kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya taahhüdünde bulunan yatırım kuruluşlarının
müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel belirlenmesine ilişkin kararlar,
e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik
ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel
kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
alınmasına ilişkin kararlar,
i) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya
veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yönetimi
hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin
kararlar,
j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde belirlenmesine ilişkin kararlar,
sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç
ettiği sermaye piyasası araçlarının ortaklık
sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.
portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması i) Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi
bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin
ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve kararlar,
üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek j) Ortaklık ile ilişkili taraflar arasında mal ve
verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası hizmet alımına dayanan işlemlere ilişkin kararlar,
Kurulu’nun
kurumsal
yönetime
ilişkin k) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde
sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine
düzenlemelerine uyulur.
sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine. Şirket, ile ilişkili taraflar arasında yapılan
a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde
paya veya bu oranda oy hakkına sahip pay
sahipleri,
b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme
imtiyazını içeren pay sahipleri,
e) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,
d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10’dan
fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip
oldukları diğer şirketler,
e) Ortaklığın iştirakleri,
f) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler.

------------------------- -----------------------------

işlemlere yönelik olarak Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından belirlenen kurumsal yönetim
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ilkeleri saklıdır.
ve alman yönetim kurulu kararları geçersiz olup
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması
esas sözleşmeye aykırı sayılır.
bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde
ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve
üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun
kurumsal
yönetime
ilişkin
düzenlemelerine uyulur.
uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler
ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup,
esas sözleşmeye aykırı sayılır.
MADDE
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GENEL
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MADDE
17MÜDÜRLER

GENEL
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VE

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi
için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür
atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin
sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları
haiz olması zorunludur.

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi
için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür
atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin
sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları
haiz olması zorunludur.

Genel müdürün münhasıran tam zamanlı olarak
bu görev için istihdam edilmiş olması
zorunludur.

Genel müdürün münhasıran tam zamanlı olarak
bu görev için istihdam edilmiş olması
zorunludur.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları
doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Şirket Genel Müdürünün görevleri Şiıket’in iç
yönergesinde tanımlanmış olup, Şirket Genel
Müdürü ile Yönetim Kurulu Başkanı aynı kişiler
olamaz ve aynı yetkilere sahip olamaz.
Genel müdür, yönetim kurulu kararları
doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.
MADDE 19- MENFAAT SAHİPLERİNİN
ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ
DESTEKLENMESİ

MADDE 19- Madde çıkarılmıştır.
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Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat
sahiplerinin
Şirket yönetimine
katılımını
destekleyici modeller, Şirket faaliyetlerini
aksatmayacak şekilde geliştirilir..
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Çalışanların yönetime katılımı yıllık performans
değerlendirme toplantıları, öneri sistemleri ve
Şirket bünyesinde yapılan yıllık toplantılar
vasıtasıyla sağlanır.
Şirket, gerektiği durumlarda diğer menfaat
sahiplerinin iletmiş olduğu görüş ve önerileri de
dikkate alır.
MADDE 21- DENETİM

MADDE 21- DENETİM

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
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet
sitesinde ilan eder.

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili denetim
hususunda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk
Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine uyulur.

Şirketin fınansal tabloları ile yönetim kurulunun
yıllık faaliyet raporunun denetiminde Türk
Ticaret Kanunu’nun 397 ila 406. maddesi
hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE
22GENEL
TOPLANTILARI VE NİSAP
Genel kurul,
toplanır.

MADDE
22GENEL
TOPLANTILARI VE NİSAP

KURUL

Genel kurul,
toplanır.

olağan ve olağanüstü olarak

KURUL

olağan ve olağanüstü olarak

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin
sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir
defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409.
maddesi hükmünde yer alan konulara ilişkin maddesi hükmünde yer alan konulara ilişkin
müzakere yapılır, karar alınır.
müzakere yapılır, karar alınır.
Olağanüstü genel kurul, gerektiği takdirde kanun
ve bu Esas Sözleşme’de yazılı hükümlere göre
toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü
genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne
göre ilan olunur.

Olağanüstü genel kurul, gerektiği takdirde kanun
ve bu Esas Sözleşme’de yazılı hükümlere göre
toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü
genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne
göre ilan olunur.

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret
Kanunu’nun 414 üncü maddesi; genel kurula Kanunu’nun 414 üncü maddesi; genel kurula
katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak ise Türk katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak ise Türk
Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesi uygulanır.
Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesi uygulanır.
Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin her Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin her
pay için bir oy hakkı vardır.
pay için bir oy hakkı vardır.
ve olağanüstü genel kurul' toplantı ve
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplanü**^«
karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve S,emıayıy ‘karâr nisapları, Türk Ticaret Kanünu v,e Sermaye
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Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine
tabidir. Ancak (A), (B) ve (C) Grubu nama yazılı
pay sahiplerine Yönetim Kurulu seçiminde aday
gösterme hususunda tanınan imtiyazları ortadan
kaldırıcı, arttırıcı veya kısıtlayıcı nitelikteki her
türlü kararlar ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3
(mevzuata ilişkin yetkili mercilerin öngördüğü
değişiklikler hariç, şu kadar ki bu değişiklikler
için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası
mevzuatında öngörülen nisaplar geçerli olacaktır)
7, 8, 11 ve 13. maddelerinin değiştirilmesine
ilişkin
genel
kurul
kararlarının,
Şirket
sermayesinin en az % 80’ini temsil eden pay
sahiplerinin olumlu oyuyla alınması şarttır.
Toplantı ve karar nisabının yetersiz olması
nedeniyle genel kurul toplantısı ertelenirse,
sonraki genel kurul toplantılarında da aynı
oranlar aranır.

Piyasası Kanunu ile ilgiii mevzuat hükümlerine
tabidir. Ancak (A), (B) ve (C) Grubu nama yazılı
hisse senedi sahiplerine Yönetim Kurulu
seçiminde aday gösterme hususunda tanınan
imtiyazları ortadan kaldırıcı, arttırıcı veya
kısıtlayıcı nitelikteki her türlü kararlar ile Şirket
Esas Sözleşmesi’nin 3 (mevzuata ilişkin yetkili
mercilerin öngördüğü değişiklikler hariç, şu
kadar ki bu değişiklikler için Türk Ticaret
Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında
öngörülen nisaplar geçerli olacaktır) 7, 8, 11 ve
13. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin genel
kurul kararlarının, Şirket sermayesinin en az %
80’ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyuyla
alınması şarttır. Toplantı ve karar nisabının
yetersiz olması nedeniyle genel kurul toplantısı
ertelenirse, sonraki genel kurul toplantılarında da
aynı oranlar aranır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim
kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye
memurları da, görevleri ile ilgili konular için, memurları da, görevleri ile ilgili konular için,
genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim
kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, kurulunun, devamlı olarak toplanamaması,
nisabının
oluşmasına
imkan
toplantı
nisabının
oluşmasına
imkan toplantı
veya
mevcut
olmaması
bulunmaması
veya
mevcut
olmaması bulunmaması
durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay
sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk
Ticaret Kanunu'nun 411 ncı maddesi hükümleri Ticaret Kanunu'nun 411 nci maddesi hükümleri
saklıdır.
saklıdır.
Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden
izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi
Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak “pay
sahipleri çizelgesi”ne göre hazırlar.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden
izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi
Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak “pay
sahipleri çizelgesi”ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul
toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin
yasaklanmasına ilişkin
Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul
toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin
yasaklanmasına
ilişkin Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu
Madde 419 uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve
usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel
Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge
tescil ve ilan ettirilir.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe
toplantılar fiziki İmkanlar müsait olduğu sürece
ilgililere açık olarak yapılır; ancak söz ve oy
hakkı, pay sahibi veya oy kullanmaya yetkili
temsilcisine aittir.

GENEL
KURUL
TOPLANTISINA
ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu
Madde 419 uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve
usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel
onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge
n ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türt
.ıya/ihcaJ;
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi m
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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.

GENEL
KURUL
TOPLANTISINA
ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca
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.
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