İstanbul Ticaret Sicili No: 343593
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimiz 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul/ İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel
Kurulu Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 06 Haziran 2012 tarihinde, Çarşamba
günü saat 10:30/11:00’da, Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1.
Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir
2011 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu
Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden
21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan Genel Kurul’a katılacak ortaklarımızın; kimlik belgeleri
ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki
belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait
yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın
ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi,
toplantı gününden en az bir hafta önce Şirket Merkezi’ne ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.
Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel
Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olduğundan,
Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alınan
Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul
toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esastır.
Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup,
bunun için Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No:8 sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki
vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekaletnamelerin ya da noterden onaylı imza sirküleri
ekli vekaletname formlarının, toplantı gününden en az bir hafta önce Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.
2011 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış
Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden
itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız
www.avrasyagyo.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Dış Denetim
Raporuna ulaşabileceklerdir.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt
Kuruluşu’nun 30/01/2008 tarih ve 294 sayılı genel mektubu gereğince ortaklarımız hisse senetlerini
kaydileştirmedikleri sürece; 31/12/2007 sonrasında yapılan bedelli, bedelsiz sermaye artırımlarından ve bu
tarihten sonra tahakkuk eden temettülerden yararlanamayacaklar, genel kurul toplantılarına katılamayacaklardır.
Bu sebeple Ortaklar Genel Kurul Toplantısına katılmayı arzu eden tüm ortaklarımıza hisse senetlerini
kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
( 06 Haziran 2012)
GÜNDEM
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek
onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
MADDE 4- 2011 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili
ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 6- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.06.371-4900 sayılı yazısı
ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 04.05.2012 tarih ve
B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02.55553-425733-3342 3354 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana
sözleşmesinin 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 31 ve 34. maddesine ilişkin yapılacak değişikliğin
Genel Kurul’un tasvibine sunulması,
MADDE 7- Türk Ticaret Kanunun 315.Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan
atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması
MADDE 8- 2012 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız
yönetim kurulu üyelerinin 1 yıllık süre için seçimi,
MADDE 9- 2012 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Denetçilerin 1 yıllık süre için seçimi,
MADDE 10- Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve
S.M.M.M. A.Ş.’nin onaylanması,
MADDE 11- Yönetim Kurulu’nun 04/05/2007 tarihli, 057 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri
kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, belirlenerek
Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2006 yılı Olağan Genel Kurulu’nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen
yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine
sunulmasına,
MADDE 12- Yönetim Kurulumuz tarafından 10/05/2012 tarih ve 185 numaralı kararı ile güncellenmiş
bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine sunulması
MADDE 13- 2011 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 777.514 TL’lik dönem
kârının (Yasal Kayıtlara Göre (780.595,77 TL)’nin geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan tutardan
düşülmesini ve Geçmiş yıl zararları hesabının azaltılmasına ilişkin teklifin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,
MADDE 14- Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 777.514 TL’lik dönem kârının (Yasal
Kayıtlara Göre 780.595,77 TL) dönem karının geçmiş yıl zararları hesabının azaltılması amacıyla geçmiş yıllar
zararından düşülmesi teklifi nedeniyle vergi sonrası dağıtılacak dönem karı kalmadığından, kar payı
dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulması,
MADDE 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için
“Ücretlendirme Politikasının” ortaklarımızın bilgisine sunulması.
MADDE 16- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili
düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine
teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara
yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 17- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili
düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında
Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen
İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
MADDE 19- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında
karar alınması,
MADDE 20- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve
335’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
MADDE 21- Dilek, temenniler ve kapanış.

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ
GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ
(06 HAZİRAN 2012)
GÜNDEM
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.06.371-4900 sayılı yazısı
ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 04.05.2012 tarih ve
B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02.55553-425733-3342 3354 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana

sözleşmesinin 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 31 ve 34. maddesine ilişkin yapılacak değişikliğin
Genel Kurul’un tasvibine sunulması,
MADDE 4- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Avrasya Gayrimekul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin 06 Haziran 2012 tarihinde, Çarşamba günü, saat
10:30/11:00’da, Büyükdere Caddesi, No:171 Metro City A Blok Kat: 17 1. Levent/İSTANBUL adresinde
yapılacak Olağan Genel Kurul/ İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu toplantısında aşağıda belirttiğim
görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili
olmak üzere ......................... vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI
ADRESİ
NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama
yapılır.

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

YENİ METİN
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.

MADDE 3. Şirket'in merkezi İSTANBUL olup adresi “Büyükdere Caddesi
Metrocity A Blok No:171 Kat:17 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 Gümrük 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve
temsilcilik açabilir.

FAALİYET
KAPSAMI,
SINIRLAMALARI

FAALİYET
KAPSAMI,
SINIRLAMALARI

FAALİYET

YASAKLARI,

YATIRIM

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

FAALİYET

YASAKLARI,

YATIRIM

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.
Sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir, borsa para piyasası ve ters
repo işlemi yapabilir, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden mevduat/katılma
hesabı açtırabilirler, sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilirler, bu kapsamda,
Kurulun ödünç verme işlemlerine ilişkin düzenlemelerinde belirtilen esaslar
çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföylerindeki menkul
kıymetlerin piyasa değerlerinin en fazla %25’i tutarındaki menkul kıymetlerini ödünç
verebilirler, ödünç verme işlemi en fazla 90 işgünü süreyle yapılabilir, ortaklık
portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen menkul kıymetlerin en az %100’ü
karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın
ortaklık adına saklayıcıda bloke edilmesi şartıyla yapılabilir, teminat tutarının ödünç
verilen menkul kıymetlerin piyasa değerinin %80’inin altına düşmesi halinde ortaklık
teminatın tamamlanmasını istemesi gereklidir, ortaklığın taraf olduğu ödünç verme
sözleşmelerine, ortaklık lehine tek taraflı olarak sözleşmenin fesh edilebileceğine
ilişkin bir hükmün konulması mecburidir,
b.
Alım satım karı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, iş
merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer

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,

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,
c.
Mülkiyetlerini edinerek veya tapu kütüğüne şerh edilmiş gayrimenkul satış
vaadi sözleşmesi akdetmek suretiyle alım satım karı elde etmek veya kat irtifakı
tesisi suretiyle proje geliştirmek maksadıyla arsa ve arazileri alabilir,
d.
Kamu veya özel tüzel kişiliklerince veya gerçek kişilerce, ortaklık adına,
üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadıyla müstakil ve daimi bir hak niteliğinde üst
hakkı tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra veya tapu kütüğüne
şerh edilmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi akdedilen gayrimenkulleri kazanç
elde etmek amacıyla satabilir,
e.
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,
f.
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,
g.
Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap- İşlet- Devret modeliyle
geliştirilecek projeleri, bu maddenin (e) bendinde anılan şartların sağlanması
koşuluyla kendisi veya başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle
gerçekleştirebilir,
h.
Kurul’ca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmış olmak kaydıyla,
mülkiyetini edinme amacı olmaksızın veya kat irtifakı tesis edilmeksizin bu
maddenin (e) bendindeki şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere sözleşme
hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilir,
i.
Bu maddenin (e) 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,
j.
Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkulleri alıp
satabilir, yabancı menkul kıymetlere yatırım yapabilir,
k.
Özel sözleşme hükümleri müsait olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek
amacıyla üçüncü şahıslardan gayrimenkul kiralayabilir ve bunları tekrar kiraya
verebilir,
l.
Risklerine karşı korunmak amacıyla swap ve forward işlemler yapabilir,
opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri alabilir,

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. Şirket amaç konu ve faaliyetini gerçekleştirebilmek için, gayrimenkuller üzerinde
her çeşit iltizami ve tasarrufî muamelelerde bulunabilir, bunları başkalarına devir ve
ferağ edebilir ve bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirket adına
kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri ile tüm kurum ve
kuruluşlar nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi
muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini
gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk
ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir.
t. 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.

m.
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,
n.
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,
o.
Şirket, münhasıran bir projeyi gerçekleştirmek maksadıyla gerçekleştireceği
projenin inşaat işlerinin yürütülebilmesini sağlamak üzere bir veya birkaç ortakla adi
ortaklık oluşturabilir,
p.
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,
q. Şirket amaç konu ve faaliyetini gerçekleştirebilmek için, gayrimenkuller üzerinde
her çeşit iltizami ve tasarrufî muamelelerde bulunabilir, bunları başkalarına devir ve
ferağ edebilir ve bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirket adına
kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri ile tüm kurum ve
kuruluşlar nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi
muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini
gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk
ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir.
r.
Portföylerine ancak üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün
değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi
olmayan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller ile gayrimenkul
üzerindeki hakları dahil edebilirler.
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

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.

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, Kurulun Finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerinde
tanımlanan ilişkili taraflarıyla herhangi bir mal veya hizmet alım satımı işlemine
dayanmayan borç alacak ilişkisine giremezler

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI

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 .

MADDE 7. Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini
karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde
kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı 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.S.’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

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, 24.000.000TL’den; 32.502.180,00TL’si 27.05.201110.06.2011 tarihleri arasında mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılması;
rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan 15.497.820TL’si ise 17.06.2011 –
21.06.2011 tarihleri arasındaki halka arz sonucu tasarruf sahiplerince yüklenilmesi
neticesinde toplam 48.000.000TL artış ile 72.000.000TL’ye çıkarılmış olup çıkarılan
sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.
Şirketin 72.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi; 1 krş itibari değerde (A)
grubu 600.000 adet ve (B) Grubu 7.199.400.000 adet olmak üzere toplam
7.200.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Tüm paylar hamiline yazılıdır.

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, 20102014 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.S. bir araya 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.

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, 20102014 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 Galip Öztürk Holding A.Ş.(Eski Unvanı:
Avrasya Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.S.) bir araya 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

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.

MADDE 9. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı
tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka
açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil
imtiyaz yaratılamaz.
Şirkette yönetim hakimiyetini sağlayacak orandaki imtiyazlı payların Gayrimenkul
Yatırım Ortaklıkları tebliği imtiyazlı pay ihracı maddesi gereğince şirket paylarının
halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca sadece lider
sermayedar tarafından iktisap edilmesi gerekmektedir. İmtiyazlı payların devri Kurul
iznine tabidir.

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ

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.

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.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 14.- Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karsı 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,

MADDE 14 - Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul
tarafından en çok üç yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 5 üyeden
oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı
zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

—ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
—danışmanlık hizmeti alınan şirket,
—isletmeci 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 es 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.

Yönetim kuruluna 2’den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal
Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin
esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul
tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı
vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 3 adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla
gösterdiği adaylar arasından ve diğer üyeler ise Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın
öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak, Genel Kurul tarafından serbestçe
seçilir.
Bunun dışında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.
Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler, yeniden
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne ve Bağımsız Üyeliğe seçilebilirler. Şirketin yönetim
kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir
kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ve bağımsız üyeler yönünden de
kurumsal yönetim ilkelerinde aranan şartları da dikkate almak kaydıyla 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.
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine
getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler
oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı
yönetim kurulu tarafından belirlenir.

YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI

YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI

MADDE 15.- Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

MADDE 15.- Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve bağımsız üyeler yönünden de ayrıca kurumsal yönetim ilkelerinde

belirlenmiş olan şartları taşımaları gerekir.
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

ÖZELLİK ARZ EDEN
İLKELERİNE UYUM

KARARLAR

VE

KURUMSAL

YÖNETİM

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,

birisinin lehine sonuç doğurucu
nitelikteki kararlar.

j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi
birisinin lehine sonuç doğurucu
nitelikteki kararlar.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 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.
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.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 18.- Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit
olunur.

MADDE 18.- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları sermaye
piyasası mevzuatı ve ticaret kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle Genel
Kurulca tespit olunur. Söz konusu ücretlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemeleri saklıdır.
YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

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.

MADDE 22. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf
olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda,
bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına
işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın "Müzakerelere iştirak edilmemesi"
başlıklı 332 nci maddesi hükmü saklıdır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

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

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.

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.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

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.

MADDE 28. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak
genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

İLANLAR

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.

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 Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan
en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her
türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden
yapılır.
Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında
Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin Tebliğ’de
belirlediği esaslara uyulmak suretiyle yapılır.
Genel Kurullar şirketin merkezinin bulunduğu şehirde, şirket merkezinde veya başka
uygun bir yerde toplanabilir.

KARIN DAĞITIMI

KARIN DAĞITIMI

MADDE 34. Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

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.

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) Kalan tutar Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarın altında
olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel
Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.
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.

