PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
ESKİ METİN

YENİ METİN

MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu’
ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy,
Beyoğlu İSTANBUL’dur. Adres değişikliğinde yeni
adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’ nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’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.

MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu’
ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy,
Beyoğlu İSTANBUL’dur. Adres değişikliğinde yeni
adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’ nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa
ve Sermaye Piyasası Kurulu’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 ilgili Bakanlığa
bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

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.

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.

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.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni
ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili
olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve
özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün
işlemleri yapabilir.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni
ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili
olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve
özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün
işlemleri yapabilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının
gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal
satın alabilir, satabilir veya kiralayabilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının
gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal
satın alabilir, satabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin
gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından
ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine,
personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat
sağlayamaz.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin
gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından
ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine,
personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat
sağlayamaz.

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

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin
farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası
Kurulu’nca yapılacak düzenlemelere uyulur.
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Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve
esaslar dahilinde, ulusal ve uluslar arası kurum ve
kuruluşlara, organizasyonlara, vakıf ve derneklere
bağış yapabilir, yardımda bulunabilir.

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET
İHRACI
MADDE 7. Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya
portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek
amacıyla,
sermaye
piyasası
mevzuatındaki
sınırlamalar dahilinde 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.

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET
İHRACI
MADDE 7. Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya
portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek
amacıyla,
sermaye
piyasası
mevzuatındaki
sınırlamalar dahilinde 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. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve
diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.
Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nun 423. maddesi
hükmü uygulanmaz.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun
ilgili maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu
ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.
Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükmü
uygulanmaz.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
MADDE 8.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
MADDE 8.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermaye
tavanı 250.000.000- TL (iki yüz elli milyon Türk
Lirası) dır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermaye
tavanı 250.000.000- TL (iki yüz elli milyon Türk
Lirası) dır.

Bu sermaye her biri 1 Kr ( Bir Kuruş) nominal
değerde 25.000.000.000 (yirmi beş milyar) adet paya
bölünmüştür.

Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde
25.000.000.000 (yirmi beş milyar) adet paya
bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavan izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 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 Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavan izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
96.000.000- TL (doksan altı milyon Türk Lirası) iken
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2009/18 sayılı
20/04/2009-24/04/2009 tarihli bülteninde duyurduğu
“Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışını
Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde
Uyacakları İlke ve Esaslar” çerçevesinde; T.C.
İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2010/635 E.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
89.100.000,-TL (seksen dokuz milyon yüzbin Türk
Lirası)’dir. Bu sermayenin tamamı nakden
karşılanmıştır.
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Sayılı dosya nolu ve 26.10.2010 tarihli Bilirkişi
Raporuna istinaden ve payların Merkezi Kayıt
Kuruluşunun 2009- 843 sayılı İş ve Bilişim
Uygulamaları İlke ve Kuralları Kararı doğrultusunda
iptal edilmesi suretiyle 35.900.000 TL tutarından
azaltılarak 60.100.000 TL olmuştur. Bu sermayenin
tamamı nakden karşılanmıştır.
Şirket sermayesini temsil eden paylar hamiline
yazılıdır.

Şirket sermayesini temsil eden paylar hamiline
yazılıdır.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi
bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu
madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay
edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan
şartlar aranır.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi
bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu
madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay
edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan
şartlar aranır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına
kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının
sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar
almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına
kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının
sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar
almaya yetkilidir.

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.

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.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 12. Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı
temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz 5 üyeden oluşan
bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk
toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan
olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili
seçer.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 12. Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı
temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Genel
Kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz
5 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim
Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan
ve başkan olmadığı zaman vekalet 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,
- danışmanlık hizmeti alınan şirket,
- işletmeci şirketler,
- ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi
veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar,
- ortaklığın iştirakleri
arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir.
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden
seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir
nedenle boşalması halinde veya bağımsız Yönetim
Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi
durumunda, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret
Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında
belirtilen şartlara uygun olarak geçici üye seçer ve
TTK’nun ilgili hükmü uyarınca ilk toplanacak Genel
Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski
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ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki
kurulmamış olmalı ve eş dahil üçüncü dereceye kadar
kan veya sıhri hısımlık bulunmamalıdır. 1/3’ün
hesaplanmasında küsuratlı sayı ortaya çıktığı taktirde
en yakın tam sayı esas alınır.

üyenin süresini tamamlar.

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 üyelerinin çoğunluğu icracı
olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim kurulu üyeleri, genel
tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her
zaman görevden alınabilir.

kurul

Yönetim Kurulu’na 2 (iki)’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 Kurulu’nda görev
alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR
MADDE 15.

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

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

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) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren
şirket,
c) (a) bendinde sayılanların %10’dan fazla
paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer
şirketler,
d) Ortaklığın iştirakleri.

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;

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

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
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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) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A)
bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine
sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

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
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 uygulanması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan
işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR
MADDE 19. 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.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR
MADDE 19. Yönetim kurulu üyelerinin, yönetim
kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden
sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurumsal
yönetim
ilkelerinde
tanımlanan
kapsamda
bağımsız olmaması durumunda, bu durumda
bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu
gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek
ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu
hususta
TTK’nın
"Müzakerelere
iştirak
edilmemesi" hakkındaki hükümleri saklıdır.

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.
Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin
almak suretiyle dahi kendileri veya başkaları namına
bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna
giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi şirketin
konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya
başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari
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işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak
sıfatıyla giremezler.
DENETÇİLER
MADDE 20. Şirkette görev alacak denetçilerin Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda
belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

DENETÇİLER
MADDE 20. Şirkette görev alacak denetçilerin Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda
belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya
dışarıdan 1 denetçi seçer.

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya
dışarıdan 1 denetçi seçer.

Denetçinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda yönetim
kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket’in
memuru da olamazlar.

Denetçinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda yönetim
kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket’in
memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu’nun 353357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla
yükümlüdürler.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
maddelerinde
sayılan
görevleri
yapmakla
yükümlüdürler.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI
MADDE 26. Olağan ve olağanüstü genel kurul
toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin
yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında
alınacak kararlar geçersizdir.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI
MADDE 26. Olağan ve olağanüstü genel kurul
toplantılarında ilgili bakanlık komiserinin hazır
bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak
Genel Kurul toplantısında alınacak kararlar
geçersizdir.

İLANLAR
MADDE 29. 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.

İLANLAR
MADDE 29. 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.

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
ilana ilişkin işlem veya genel kurul toplantı
tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

KARIN DAĞITIMI
MADDE 32. Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer
alan düzenlemelere uyar.

KARIN DAĞITIMI
MADDE 32. 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 müküllefiyetler için
ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan
gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl

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 müküllefiyetler için
ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan
gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl
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zararlarının düşülmesinden sonra kalan
aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır.

miktar

zararlarının düşülmesinden sonra kalan
aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

miktar

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.

a) Kalanın %5’i, Türk Ticaret Kanunu’nun
ilgili hükmü uyarınca ödenmiş sermayenin %20’sini
buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe
olarak ayrılır.

Birinci Temettü

Birinci Temettü

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca
saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı
içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle
hesaplanacak matrahtan, 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.

İkinci Temettü

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan
hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul
kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak
dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda
bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave
etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan
hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul
kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak
dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda
bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave
etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

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 kar aktarılmasına ve
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
işçilere kardan 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.

d) Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri
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 kar aktarılmasına ve
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği
gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu
kişilere kardan pay dağıtılamaz.
f) Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili
düzenlemeleri çerçevesinde ortaklara temettü avansı
dağıtılabilir.
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