AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(04 EKİM 2010)

Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurulu 2. Toplantısı
İstanbul’da Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1. Levent adresindeki Şirket
merkezinde 04 Ekim 2010 Salı günü, saat 11:00’da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün
01.10.2010 tarih ve 61519 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER’in
katılımı ile toplandı.
13.09.2010 Tarihli İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı; Avrasya Menkul Kıymetler
Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 13.09.2010 tarih ve saat 11:00’de yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu
Toplantısının toplantı nisabının olmaması nedeniyle yapılamadığı anlaşıldığı için yapılamadığından,
bu toplantının yerine kaim olmak üzere bu kez İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Genel
Kurul 2. Toplantısı ile ilgili davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva
edecek şekilde Şirket pay sahiplerine 16.09.2010 tarih, 7649 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
16.09.2010 tarih 4621-2022 sayılı Referans Gazetesi ve 16.09.2010 tarih 11541 sayılı Hürses
Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 13.05.2010
tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği, 14.09.2010 tarihinde keyfiyetin Sermaye
Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği,
böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 6.000.001TL tutarındaki sermayesine tekabül eden
600.000.100 adet hissesinin, toplam 2.000TL sermayesine tekabül eden 200.000 adet hissenin
İmtiyazlı (A) Grubu Paylardan oluştuğu ve bu payın da 2.000TL sermayesine tekabül eden 200.000
adet hissenin vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının
tanzim edildiği, mevcut nisapla İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulunun toplanmasına ve
görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.
Komiserin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Murat ARAZ tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan
Başkanlığı’na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge
verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Divan Başkanlığına Mustafa BAŞ.’ın, Oy Toplama
Memurluğu’na Murat ARAZ’ın ve Toplantı Yazmanlığına Uğur ÖZTÜRK’ün iş bu önerge ile
önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna
sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Mustafa BAŞ.’ın Divan
Başkanlığına, oy toplama memurluğuna Murat ARAZ’ın ve Toplantı Yazmanlığına Uğur
ÖZTÜRK’ün seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri
adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki
verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının
pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına
yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi olan Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.08.2010 tarih ve
B.02.1.SPK.0.15-778/8287 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü’nün 18/08/2010 tarihli ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02.55553-106632/4602 sayılı
yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve
38. maddelerine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul’un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere
edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Buna göre Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37 ve 38. maddelerine ilişkin yapılacak değişiklik oybirliği ile kabul edildi.
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESKİ ŞEKİL
KURULUŞ
Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette hisse senetlerini halka arz
etmek üzere ve kayıtlı sermayeli bir menkul kıymet yatırım ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.
Adı Soyadı, Ünvanı
1-Global Menkul
Değerler A.Ş.
2-Erol GÖKER

Uyruğu
T.C.
T.C .

3-Mehmet KUTMAN

T.C

4-Ahmet Sami EROL

T.C.

5-Sedat ALSANCAK

T.C.

İkametgahı
Büyükdere Cad. Maya Akar Center
NO:100-102 K.15-16 Esentepe
Tonozlu Sk.25/3 Şaşkınbakkal
Kadıköy İSTANBUL
Ota Mevkii, Menekşe Sk.NO:1
Hisarüstü,İSTANBUL
Ebulula Cd. Akat Maya Sitesi
NO:0/13 Akatlar Beşiktaş
İSTANBUL
Ressam Şevket Sk. Balamir Apt.
NO:8/2 Şenesenevler Kadıköy
İSTANBUL

ŞİRKETİN UNVANI
Madde 2-Şirketin ticaret Unvanı ‘’AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM
ŞİRKETİ’’ dir. Bu esas sözleşmede kısaca ‘’ŞİRKET’’olarak anılacaktır.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Madde 3-Şirketin merkezi İstanbul’dadır.
Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir. Şube ve
temsilcilik açıldığı takdirde, durum 10 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ
Madde 4- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
AMAÇ VE KONU
Madde 5-Şirketin amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde menkul kıymetlerini
satın aldığı ortaklıkların sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kaydıyla, sermaye piyasası
araçları portföyü işletmektir.
Şirket, bu amaç dahilinde:
a)Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.
b)Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza
indirecek bir biçimde dağıtır.
c)Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy
yönetimiyle ilgili önlemleri alır.
d)Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.
YAPILAMAYACAK İŞLER

Madde 6-Şirket özellikle:
a)Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz.
b)Bankalar kanununda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu
verebilecek iş ve işlemler yapamaz.
c)Ticari, sınai ve zırai faaliyette bulunamaz.
d)Aracılık faaliyetinde bulunamaz.
Ayrıca şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer
faaliyet ilke ve yasaklarına da uyar.
GAYRİMENKUL İKTİSABI
Madde 7-Şirket. faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal
edinemez.Bu miktar ve değer, Şirket sermaye ve yedek akçelerinin % 10’u ve/veya aktif toplamının %
5’inden fazla olamaz.
Amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve yukarıdaki hüküm dahilinde elde ettiği gayrimenkulleri
gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir veya kendi ihtiyacı için başka gayrimenkuller kiralayabilir.Edinilen
gayrimenkuller üzerinde, gerekli olduğunda ipotek tesisi mümkündür. Şirket, hak ve alacaklarının
tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir.Bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi
dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri
yapabilir.
MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI
Madde 8-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.
BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI
Madde 9-Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, kredi kuruluşlarından çıkarılmış
sermayesi ile yedek akçeleri toplamının % 20’sine kadar kredi alabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak
ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak suretiyle, 360 gün ve daha kısa vadeli borçlanma senedi
ihraç edebilir.
Şirket, kurucu intifa senedi, oydan yoksun hisse senedi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde oyda
imtiyaz taşıyan hisse senedi dışında imtiyaz taşıyan hisse senedi ve 360 günden daha uzun vadeli
borçlanma senedi ihraç edemez.
PORTFÖYDEKİ
VERİLMESİ

VARLIKLARIN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ VE ÖDÜNÇ MENKUL

KIYMET

Madde 10-Şirket, portföyündeki varlıkları esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak gösteremez.
Ancak kredi temini için portföyün % 5’ini teminat olarak gösterebilir ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde ödünç menkul kıymet verebilir.
SERMAYE VE PAYLAR
Madde 11- Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000.-TL(Onmilyontürklirası) olup, her biri 1 Kr (Birkuruş)
nominal değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.000.001.-TL(Altımilyonbir türklirası) olup, her biri 1 Kr (Birkuruş)
nominal değerde 600.000.100 (Altıyüzmilyonyüz) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış
sermayesinin tamamı ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 200.000 adet pay karşılığı 2.000 TL
ve B grubu hamiline 599.800.100 adet pay karşılığı 5.998.001 TL’den ibarettir. 31 Ocak 2004 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanan 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında
Kanun”a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve

2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni”
ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.
İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısında değişiklik olmamış, her biri 1 YTL’lik 1 adet pay
karşılığında 1 (Bir) Türk Lirası pay verilecektir.
Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi
temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı
konusunda karar almaya yetkilidir.
Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı
durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka
arz edilir. Payların tamamı hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde ( A ) Grubu paylarının her biri 10.000. oy hakkına, (B) Grubu
payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında ( A ) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz
tanınmamıştır. Yeni imtiyazlı pay çıkarılması yasak olup, sermaye artırımı yoluyla yeni pay ihraç
edilmesi halinde, bu paylar hamiline yazılı olur ve ( B ) Grubu olarak adlandırılır.
ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİNDAĞITILMASI ESASLARI
Madde 12- Şirket, kuruluş işlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu esas sözleşmede belirtilen
koşullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü oluşturur. Portföyün terkibi hakkında,
izleyen bir hafta içerisinde SPK’na ve ortaklara bilgi verir.Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde
riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdakiilkeler göz önünde bulundurulur.a)Şirketin yatırım
yapacağı kıymetlerin seçiminde, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 36’ıncı maddesinde ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirlenmiş olan yönetim
ilkelerine uyulur.b)Ancak sermaye ve yedek akçeler toplamının yüzde onundan fazlası bir ortaklığın
menkul kıymetlerine yatırılamaz.Ayrıca Şirket, hiç bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının
yüzde dokuzundan fazlasına sahip olamaz.c)Şirket portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç
bedel ile yapılır. Rayiç bedel,borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, diğerleri için işlem gününde
Şirket açısından oluşan alımda en düşük, satımda en yüksek fiyattır. Varlık satımların da satış bedeli
tam olarak nakden alınır.d)Borsa veya borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören kıymetlerin
portföye alımları ve satımlarının borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılması zorunludur.e)Şirket’in A
tipi yatırım ortaklığı olması nedeniyle, Portföy değerinin en az % 25’i devamlı olarak özelleştirme
kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine
yatırılır.f)Şirketin günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeterli miktarda nakit tutulur.Şirket
bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz.g)Şirket, risk
sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının hisse
senetleri ile yatırım fonlarının katılma belgelerine yatırım yapamaz.h)Şirket portföyüne, borçluluk ifade
eden yabancı menkul değerlerden ikincil piyasada işlem görenler ve derecelenmeye tabi tutulmuş
olanlar alınır.Yabancı menkul değerlerin satın alındığı veya ihraç edildiği ülkelerde derecelendirme
mekanizmasının bulunmaması durumunda, derecelendirme şartı aranmaz.ı)Şirket sermaye ve yedek
akçeleri toplamının % 25’ini Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar çerçevesinde
alım-satımı yapılabilen menkul kıymetlere yatırabilirler.j)Şirket, ancak T.C. Merkez Bankası’nca alım
satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı kıymetlere yatırım yapabilir.k)Şirket
portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada veya kota olduğu diğer borsalar da
satılabilir.Bu kıymetler Türkiye içinde,Türkiye de veya dışarıda yerleşik kişilere satılamaz ve bu
kişilerden satın alınamaz.l)Şirket portföyüne sermaye piyasası mevzuatı ve Türk parasının Kıymetini
Koruma Hakkında 32 sayılı karar çerçevesinde New York, Tokyo, Londra, Frankfurt,
Paris,Moskova,Varşova, Bükreş, Prag, Pratislova Hamburg, Münih, Aşkabat, Alma-Ata, Bakü,
Kazablanka,Cezayir, Mısır, Kahire borsalarına kote edilmiş yabancı menkul kıymetler
alınabilir.Yabancı Devlet (kamu) menkul kıymetlerinden ABD, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa,
Fas,Tunus, Cezayir, Rusya, Türki Cumhuriyetler ülkelerine ait olanlar alınabilir.Bu ülkeler dışındaki
ülkelerin kamu otoritelerince ihraç edilmiş bulunan kamu menkul kıymetlerine yatırım yapılamaz.
Portföy değerinin % 5’inden fazlası yabancı bir devlet tarafından çıkarılmış menkul kıymetlere
yatırılamaz. Portföy’e yabancı yerel yönetimlerce ihraç edilmiş menkul kıymetler alınamaz.
ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN MUHAFAZASI

Madde 13-Şirket, portföyündeki menkul kıymetler yapılacak saklama sözleşmesi çerçevesinde İMKB
Takas ve Saklama Merkezi A.Ş. veya bir banka nezdinde muhafaza edilir. Portföydeki yabancı menkul
kıymetler Tebliğin 21.maddesindeki yerlerin muadili bir kurumda muhafaza edilir.
PORTFÖYÜN DEĞERLEMESİ
Madde 14-Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülecek ilke ve esaslara
uyularak değerlenir. Her hafta sonu itibariyle hazırlanacak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü
ve portföy değeri SPK’na bildirilir ve portföy yapısı ile portföy değeri ortakların incelenmesine
sunulmak üzere Şirket Merkezinde ve şubelerinde hazır bulundurulur. Her üç ay sonu itibariyle
hazırlanacak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değeri şirket merkezi ve şubelerinde
tasarruf sahiplerine açıklanır.
DANIŞMANLIK HİZMETİ
Madde 15-Şirket yönetim kurulu kararı üzerine Kurul’ca yatırım danışmanlığı hizmeti vermek üzere
yetkilendirilmiş bir kuruluştan şirket portföyünün yönetimi konusunda kullanılmak üzere danışmanlık
hizmeti alabilir.
Bu konuda yapılacak yatırım danışmanlığı sözleşmesinde yatırım danışmanlığına ilişkin olarak
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ, YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI VE
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 16a)YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
Şirketin işleri ve yönetimi,Genel Kurul tarafından seçilen en az 3 en çok 7 üyeden teşkil olunacak bir
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve
başkan yardımcısı seçer.
Yönetim Kurulunun görev süresi en az 1, en çok 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin
yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu
ortaklar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi
geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar.
Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
b)YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI
Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile Sermaye
Piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.
c)YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması
mecburidir..Toplantılarda bir oy hakkı vardır.
Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.Yönetim Kurulu
Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya
çağırmazsa, Üyeler de re’sen çağrı yetkisine haiz olurlar.Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak
Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde toplanabilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya
katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.
Yönetim Kurulunda 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.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
Madde 17-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur.
ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM

Madde 18-Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri
ifa eder.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların
şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tesbit edilir.
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER
Madde 19-Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür
atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş işletme, finansman, mali analiz, sermaye piyasası ve
borsa mevzuatı konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olması ve gerekli ahlaki nitelikleri
taşıması şarttır.
Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.
Yönetim Kurulu, Üyelerinin görev süresini aşan süreler için Genel Müdür atayabilir.
YÖNETİCİLER İLİŞKİN YASAKLAR
Madde 20-Yönetim Kurulu Üyeleri, Gene Müdür ve Müdürler, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri
veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle herhangi bir işlem
yapamazlar.
İŞLEM KARAR DEFTERİ
Madde 21-Şirket portföy değerinin % 5’ini geçen alım satımlar ile varsa ortaklar arasında bulunan
bankalar aracılığıyla yapılan tüm alım satımlara ilişkin kararlar, gerekçeleri ile birlikte ‘’İşlem Karar
Defterine’’ yazılır ve yetkililerce imzalanır.
DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ
Madde 22- Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından, gerek dışarıdan 1 ile 3 yıl için görev yapmak
üzere en az bir en çok üç denetçi seçer.
Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu’nun 353-357.maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.
DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ
Madde 23- Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.
BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM
Madde 24- Şirket, İlgili mevzuat gereğince bir bağımsız dış denetleme kuruluşuna denetlettirilir.
Şirketin mali tablo ve raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik
kurul düzenlemelerine uyulur.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 25- Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda
Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını yürütür.
Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa
toplanır ve Türk Ticaret Kanununun 369.maddesi hükmü göz önüne alınarak Denetim Kurulu
tarafından hazırlanacak gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.
Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.
Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.
Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir.
Genel Kurul Toplantı ve Karar nisabları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
TOPLANTI YERİ

Madde 26- Genel Kurul toplantıları, şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği
yerlerde yapılır
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI
Madde 27- Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul
toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.
TEMSİLCİ TAYİNİ
Madde 28- Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri
vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil
ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.
Yetki Belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim
Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde
belirtmiş olması kaydıyla, oyu devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.
OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ
Madde 29- Genel Kurul toplantılarında oylar vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek
el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda
birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.
İLANLAR
Madde 30- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak
şartıyla, Şirket Merkezi’nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 2 hafta evvel yapılır.
Ancak Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi
hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması
zorunludur.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri
hükümleri uygulanır.
Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme
yükümlülükleri saklıdır.
BİLGİ VERME
Madde 31- Şirket, kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır. Bu çerçevede;
a) Portföyündeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değerini haftalık dönemler itibariyle Sermaye
Piyasası Kuruluna iletir. Portföy yapısı ile değerini ortaklık merkez ve şubelerinde ortakların
incelemesine sunar.
b) Mali tablo ve raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik SPK
düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde portföydeki menkul kıymetlerin türleri
itibariyle maliyet ve rayiç bedelleriyle gösterildiği portföy değeri tablosu ve bağımsız denetim raporu ile
birlikte SPK’nın ilgili tebliğleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul’a gönderilir.
c) Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisini ve kar dağıtım tarihi öngörüsünü ilgili mevzuatta
belirtilen süreler içinde Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na bildirir.
d) Sermaye Piyasası kurulunca Şirket’in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her
türlü bilgi ve belgeyi, sözkonusu bilgi ve/veya belgelerin istenmesini takip eden 6 işgünü içerisinde
kurul’a gönderir.
HESAP DÖNEMİ
Madde 32- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü
sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o senenin
Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 33- Şirketin karı, portföyündeki varlıkların alım satımından oluşan kar, gerçekleşen faiz,
temettü vb. gelirlerin toplamından, amortisman ve genel yönetim giderleri gibi giderlerin
düşülmesinden sonra bulunan tutardır. Gerçekleşme deyimi, faiz, temettü vb gelirlerinin vadesinde,
duyuru tarihinde ya da satış anında tahsil edilebilir hale geldiği durumu ifade eder. Dönem karının
hesabında porftöydeki menkul kıymetlerin tahakkuk etmiş değer artışları dikkate alınmaz.
Bu suretle meydana gelecek kardan önce, %5 kanuni yedek akçeye diğer kanuni yükümlülükler
ayrıldıktan sonra kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit edilen oran ve
miktarda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır.
Geri kalan kısım üzerinde Genel Kurulun tesbit edeceği şekil ve surette tasarruf olunur.
TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas
sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere
kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere
dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince
%10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.
KAR DAĞITIM ZAMANI
Madde 34- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yıllık karın pay
sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme
bağlanır. Ancak, kar payının dağıtımı, genel kurul toplantısını izleyen en geç iki ay içinde ve ilgili hesap
dönemini izleyen takvim yılının başlangıcından itibaren dört ayı geçmemek üzere gerçekleştirilir.
YEDEK AKÇE
Madde 35- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467.
maddeleri hükümleri uygulanır.
KENDİLİĞİNDEN SONA ERME
Madde 36- Şirket’in esas sözleşme ile yetkili kılınan yönetim kurulu üyelerinin, kuruluşun tescilinden
itibaren en geç 3 ay içinde hisse senetlerinin kurul kaydına alınması başvurusunda bulunmak üzere
Kurul’a başvuruda bulunulmasını sağlaması zorunludur. Bu süre içinde hisse senetlerinin kurul
kaydına alınması için izni almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmadığı veya başvurunun
değerlendirilmesi sonucu Hisse senetlerinin kurul kaydına alınma izni verilmesinin uygun görülmediği
takdirde, Şirket’in Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı (MKYO) olarak faaliyette bulunma hakkı düşer.
Şirket, yukarıda belirtilen 3 aylık sürenin geçmesi veya hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması
başvurusunun uygun görülmediğinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nca kendisine bildirilmesi tarihinden
itibaren en geç 3 ay içinde esas sözleşmesinin MKYO olmasına özgü bütün hükümlerini portföy
işletmeciliğini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.
Şirket, bu değişiklikleri yapmadığı taktirde, Türk Ticaret Kanunu’nun 434.’üncü maddesinin 1’inci
fıkrasının 2 ve 6 numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesih addolunur.
YASA HÜKÜMLERİ
Madde 37 - Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve
yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.
Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
YETKİLİ MAHKEME
Madde 38- Şirket ile ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki
Mahkeme aracılığıyla çözümlenir
DAMGA VERGİSİ
Geçici Madde 1- Bu Ana Sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay
içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Geçici Madde 2- İlk Yönetim Kurulu olarak;
1. Mehmet KUTMAN
2. Erol GÖKER
3. Ahmet Sami EROL
seçilmişlerdir. Bunlar ilk olarak Olağan Genel Kurul’a kadar bir yıl için görev yaparlar.
İLK DENETÇİ
Geçici Madde 3- İlk Genel Kurul toplantısına kadar bir yıl için görev yapmak üzere İstanbul’da,
Kadıköy, Göztepe. Mazhar Bey Cad.,Yıldıray Sk.,Samime Okçu apt., No.21 K.5
D.7’de yerleşik T.C. uyruklu Nurgül AKICI kurucular tarafından denetçi olarak atanmıştır.
İLK BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM KURULUŞU
Geçici Madde 4- İlk bağımsız dış denetim kuruluşu yönetim kurulu tarafından seçilir.
Yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulur.
KURUCULAR
EROL GÖKER
AHMET SAMİ EROL
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEHMET KUTMAN
SEDAT ALSANCAK

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YENİ ŞEKİL :
KURULUŞ
MADDE 1. -Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, 01.03.1996 tarihinde tescil ve
06.03.1996 tarihinde 3391 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulan Avrasya
Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi suretiyle
kurulmuştur.
ŞİRKETİN UNVANI
MADDE 2. Şirketin ticaret unvanı "AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM
ŞİRKETİ "dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
MADDE 3. Şirket'in merkezi İSTANBUL olup adresi “Büyükdere Caddesi Metrocity A Blok No:171
Kat:7 34330 1. Levent/İSTANBUL”dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve
ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket
için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na
bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 4. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin
düzenlemeleri uyarınca amaçlarında bir sınırlama olmaksızın süresiz olarak kurulmuştur.
ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

MADDE 5. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin
düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere,
gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı
haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI
MADDE 6. Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet
yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy
çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun
düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.
Bu kapsamda amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek üzere;
a.
Gayrimenkul sertifikalarını, konut kredileri karşılığında ihraç eden varlığa dayalı menkul
kıymetleri ve bunlara benzer nitelikte oldukları Kurul’ca kabul edilen menkul kıymetleri alabilir ve
satabilir,
b.
(a) bendinde sayılanların yanısıra diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir, ters
repo işlemleri yapabilir,
c.
Alım satım karı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş
merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve
satabilir. Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç
duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir,
d.
Mülkiyetlerini edinerek alım satım karı elde etmek ve kat irtifakı tesisi suretiyle proje
geliştirmek maksadıyla arsa ve arazileri alabilir, satabilir, kiralayabilir,
e.
Kamu veya özel tüzel kişiler kişiliklerince veya gerçek kişilerce, ortaklık adına, üzerlerinde
proje geliştirilmesi maksadıyla müstakil ve daimi bir hak niteliğinde üst hakkı tesis edilen
gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra kazanç elde etmek amacıyla satabilir,
f.
İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata
başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız
ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere, projenin her aşamasında
gayrimenkul geliştirme karı veya kira geliri elde etmek amacıyla mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı
tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilir,
g.
Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurabilir ve bu hakkı kullanabilir, devre mülk irtifakı
kurabilir, sahip olduğu arsalar üzerinde ticari kar elde etmek maksadıyla üst hakkı yükümlüsü olabilir,
h.
Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap- İşlet- Devret modeliyle geliştirilecek projeleri,
bu maddenin (f) bendinde anılan şartların sağlanması koşuluyla kendisi veya başkaları lehine üst
hakkı tesis ettirmek suretiyle gerçekleştirebilir,
i.
Kurul’ca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmış olmak kaydıyla, ileride oluşacak kira
gelirlerinden pay almak amacıyla mülkiyetini edinme amacı olmaksızın veya kat irtifakı tesis
edilmeksizin bu maddenin (f) bendindeki şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere sözleşme
hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilir,
j.
Bu maddenin (f) bendindeki şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere, müştereken malik
olanların aralarındaki sözleşmede ortaklığın payına düşen kısım üzerindeki tasarrufuna ilişkin bir
sınırlama olmaması şartıyla kat irtifakı tesisi yoluyla müştereken yatırım yapabilir,
k.
Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkulleri alıp satabilir, gayrimenkule
dayalı olmak kaydıyla yabancı menkul kıymetlere yatırım yapabilir,
l.
Özel sözleşme hükümleri müsait olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek amacıyla üçüncü
şahıslardan gayrimenkul kiralayabilir ve bunları tekrar kiraya verebilir,
m.
Dövize dayalı işlemlerin doğurduğu kur ve borçlarının doğurduğu faiz oranı risklerine karşı
korunmak amacıyla swap ve forward işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç
vadeli işlem sözleşmeleri alabilir,
n.
Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir,
gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri
kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir,
o.
Şirket, edinilen gayrimenkuller üzerinde gerekli olduğunda ipotek tesis edebilir.
Gerçekleştirdiği projelerin teminatı olarak ipotek verebilir, sınırlı ayni haklar tesis edebilir, kredi temini
amacıyla portföydeki varlıkları rehnedebilir,
p.
Şirket, portföyünden ayrı olarak, ihtiyacı nispetinde, miktar ve değerde taşınır veya taşınmaz
mal satın alabilir veya kiralayabilir veya satabilir,

q.
Şirket, münhasıran bir projeyi gerçekleştirmek maksadıyla gerçekleştireceği projenin inşaat
işlerinin yürütülebilmesini sağlamak üzere bir veya birkaç ortakla adi ortaklık oluşturabilir,
r.
Şirket, huzur hakkı, ücret, karpayı gibi faaliyetin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından
ortaklarına, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve Denetçileri’ne, personeline veya yöneticilerine herhangi bir
menfaat sağlayamaz,
s.
Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili esas sözleşmede yazılan hususlar ile Sermaye
Piyasası Kurulu’nca sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası
Kurulu’nca yapılacak düzenlemelere uyulur.
Şirket,
a) Bankacılık Kanunu’nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu
verecek iş ve işlemler yapamaz,
b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde izin
verilen işlemler dışında ticari , sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamaz,
c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde izin
verilen yatırım alanları ile sınırlı olmak üzere kendi adına portföy işletmeciliği faaliyeti dışında sermaye
piyasası faaliyetinde bulunamaz,
d) Hiç bir şekilde gayrimenkullerin inşaat işlerini kendisi üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman
edinemez. Ancak yürütülen projelerin kontrol işleri dahili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam
edilen personel kapsam dışındadır.
e) Hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri,
süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işletemez ve bu amaçla
personel istihdam edemez. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına
ilişkin düzenlemelerinde izin verilen işletmecilik faaliyetleri nedeniyle istihdam edilen personel bu bent
kapsamında değerlendirilmez.
f) Kendi personeli vasıtasıyla portföye konu olan veya olacak projeler hariç olmak üzere başka kişi ve
kuruluşlara proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler
veremez.
g) Kredi veremez, iştirakleriyle herhangi bir mal veya hizmet alım satımı işlemine dayanmayan borç
alacak ilişkisine giremez.
BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI
MADDE 7. Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek
amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman
bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek
borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine
uyulur.
Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 ve 13/B maddeleri çerçevesinde tahvil,
finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine
sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz .
SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000
TL olup, her biri 1 kuruş-(1 krş) itibari değerde 48.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, Avrasya Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.’ye yapılan tahsisli pay
satışı sonucunda 6.000.001 TL’den 24.000.000.TL’ye artırılmış, artırılan sermayenin tamamı nakden
ödenmiştir.
Şirketin 24.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi; 1 Krş itibari değerde (A) grubu 200.000
adet ve (B) Grubu 2.399.800.000 adet olmak üzere toplam 2.400.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Tüm paylar hamiline yazılıdır.
(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu
üyelerinin 3 adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından ve diğer üye ise
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak, Genel Kurul
tarafından serbestçe seçilir.
Bunun dışında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.
İmtiyazlı pay devirleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar
yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının
sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.
Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni
bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
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 çıkarılır.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının
kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa
fiyatı ile halka arz edilir.
Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket ortaklarından Galip ÖZTÜRK ve Avrasya Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. biraraya
gelmek suretiyle lider sermayedardır. Lider sermayedarlara ait 4.800.000 TL’lik tutarı temsil eden
paylar gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünün tescilini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına
devredilemez.
İmtiyazlı paylar, gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünün tescilini takip eden iki yıl boyunca sadece
lider sermayedar tarafından iktisap edilir.
Ayni sermaye karşılığı çıkarılacak payların devrinde Türk Ticaret Kanunu’nun 404. Maddesi
uygulanmaz.
İMTİYAZLI PAYLAR
MADDE 9. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyazı tanıyan paylar dışında
imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ve gayrimenkul sertifikası ihraç edilemez.
Halka açılma sonrasında, hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil
olmak üzere imtiyaz yaratılamaz.
PORTFÖYÜN İDARESİ
MADDE 10. Ortaklık portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Portföyün sektör, bölge ve gayrimenkul bazında çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli yönetilmesi esastır.
Portföy yönetim hizmetinin imzalanan bir sözleşme ile dışarıdan satın alınmadığı durumlarda, Şirket
nezdinde Kurulun lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip
yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam edilir. Portföy yönetimi karar alma sürecine ilişkin Şirket
nezdinde yazılı bir prosedür oluşturulur ve kararlara dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler Şirket
nezdinde muhafaza edilir.
PORTFÖY SINIRLAMALARI
MADDE 11. Ortaklık portföyünün oluşturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur.
PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE SİGORTALANMASI
MADDE 12. Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İMKB Takas ve Saklama
Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir. Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz
inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıkların
oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigorta edilmesi zorunludur.
PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ
MADDE 13. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Kurulca listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
gayrimenkul yatırım 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. Şirket,
portföyünde bulunan para ve sermaye piyasası araçları ile iştiraklerin değerlemesinde Kurulca
belirlenen ilkelere uyar.
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 14. Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde genel kurul tarafından sayısı belirlenen ve bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 4 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.
Yönetim kurulu'nda görev alacak üyelerin en az 1/3'ü 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 ,
—danışmanlık hizmeti alınan şirket,
—işletmeci şirketler,
—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 şirketler,
—ortaklığın iştirakleri
arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki
kurulmamış olmalı ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmamalıdır.
1/3'ün hesaplanmasında küsuratlı sayı ortaya çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas alınır.
Yönetim kurulu üyeleri en çok bir yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden
seçilmesi mümkündür . Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak
bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini
tamamlar.
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI
MADDE 15. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer
mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 16. 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 veya başkan vekili yine de
Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı
yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı
olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.
Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu
kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de
toplanabilir.
Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.
Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri
reddedilmiş sayılır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini
yazarak imzalar.
Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette
oy kullanamazlar.
ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR
MADDE 17. 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 ortaklara bilgi verilmesi
gerekir.
A- Taraflar
a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar
c) 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.
B- Özellik arz eden kararlar
a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin
kararlar,
c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun
belirlenmesine ilişkin kararlar,
e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin
belirlenmesine
ilişkin kararlar,
g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti 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) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç
doğurucu
nitelikteki kararlar.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
MADDE 18. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.
ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM
MADDE 19. 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 görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve
benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama
yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin
edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ
MADDE 20. Yönetim ve temsil işleri yönetim kurulu üyelerinin yapacakları toplantıda belirlenen
şekilde taksim olunur
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER
MADDE 21. Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda
müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen
şartları haiz 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.
YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR
MADDE 22. Yönetim kurulu üyeleri ile, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimseler
arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki
kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunması durumunda,
bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek
ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.
Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve füruu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan
ve sıhrî hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı
hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.
DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 23. Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.
Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir yıl süre için görev yapmak üzere en az bir
denetçi seçer.
Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur . Süresi biten
denetçiler tekrar seçilebilir . Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi
Şirket'in memuru da olamazlar.
Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353–357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla
yükümlüdürler. İlk bir yıl için seçilen denetçiler geçici madde 2'de gösterilmiştir.
DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ
MADDE 24. Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.
BAĞIMSIZ DENETİM
MADDE 25. Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 26. Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa
toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu
tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.
Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı
hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı
usulüne göre ilan olunur.
Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.
TOPLANTI YERİ
MADDE 27. Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare
biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu
kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi
zorunludur.
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI
MADDE 28. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin
hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar
geçersizdir.
TEMSİLCİ TAYİNİ

MADDE 29. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri
vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil
ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması
şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin
isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası
Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.
OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ
MADDE 30. Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır
bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya
başvurmak gerekir.
İLANLAR
MADDE 31. Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu
yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelere
uymak kaydıyla yapılır.
Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri
gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Türk
Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri
saklıdır.
BİLGİ VERME
MADDE 32. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde
Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız
denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'na
gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.
HESAP DÖNEMİ
MADDE 33. Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü
sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık
ayının sonuncu günü sona erer.
KARIN DAĞITIMI
MADDE 34. Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında
yer alan düzenlemelere uyar.
Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca
Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi
gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan
gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl
zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini
buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Birinci Temettü
b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
İkinci Temettü
c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul
kısmen
veya tamamen ikinci temettü pay olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilânçoda bırakmaya,
kanuni
veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir .
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak
eden
diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5’i oranında kar
payı düşüldükten
sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen
birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim
kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü
ödenmedikçe bu kişilere
kardan pay dağıtılamaz .
f) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü
avansı dağıtılabilir.
KAR DAĞITIMI ZAMANI
MADDE 35. 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 ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.
ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ
MADDE 36. Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim
Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.
KENDİLİĞİNDEN SONA ERME
MADDE 37. Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunması Sermaye Piyasası
Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 38. 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 Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yeni pay alma haklarının kısıtlanarak
Avrasya Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.’ye tahsisli olarak çıkarılmış sermayenin
6.000.001TL’den 24.000.000TL’ye yükseltilmesinin nedenlerinin Yönetim kurulu tarafından
ortakların bilgisine sunuldu bu konuda genel kurula soru gelmedi ve olumsuz oy kullanan olmadı.
5. Gündemin beşinci maddesi gereği Yeni pay alma haklarının kısıtlanarak Avrasya Gayrimenkul
Yatırımları ve Ticaret A.Ş.’ye tahsisli yapılacak çıkarılmış sermaye artırımı SPK’nın Seri:I No:40
sayılı tebliğ’in 7.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca genel kurulun bilgisine sunuldu bu
konuda genel kurula soru gelmedi, bu maddeye ilişkin olumsuz oy kullanan olmadı ve bu husus
oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek
toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 04.10.2010 saat: 12:00
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