ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİ
MADDE 1. - KURULUŞ
Aşağõda adlarõ , soyadlarõ , tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda , Türk Ticaret
Kanunu’nun ANİ KURULUŞ hükümlerine göre bir ANONİM ŞİRKET kurulmuştur.
a. - ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Karaköy , Necatibey Caddesi , No. 84 , İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
b. - ANMAK YATIRIM FİNANSMAN VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Barbaros Bulvarõ , Kõşlaönü , No . 44 , Kat . 4 , Daire 14 , İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
c. - İSMAİL HAKKI SUNGUR
Naima Sokak , Bahar Apartmanõ , No. 6/8 , Yeşilköy / İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
d. - AHMET ZEKİ ÖNDÜN
Bahçeler Sokak , No. 13/11 , Şişli / İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
e. - MİDAT BENHAYİM
Cumhuriyet Caddesi , No . 103/3 , Taksim / İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
f. - GÜNER KOÇEL
Dutan Sokak , No . 16 Daire 13 , Şişli / İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
g. - DOĞAN ZAFER GÜÇLÜTÜRK
Devriye Sokak , No . 15/10 , Kadõköy / İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
h. - BEDRİ ÜNER TELLİKURŞUN
Necatibey Caddesi , No . 84 , Karaköy / İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
MADDE 2 . - ŞİRKETİN ÜNVANI
Şirketin ünvanõ “ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ” dir . (Bundan
böyle , işbu mukavele metninde kõsaca
“ ŞİRKET ” diye anõlacaktõr . )
MADDE 3 . - MERKEZ VE ŞUBELER
Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ’ ndadõr . Adresi Necatibey Cad. No . 84 Karaköy / İSTANBUL ’ dur.
Adres değişikliğinde yeni adres , Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ’nde ilan ettirilir ve
ayrõca Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ ve Sermaye Piyasasõ Kurulu ’na bildirilir . Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapõlan tebligat şirket ’e yapõlmõş sayõlõr . Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrõlmõş olmasõna rağmen ,
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayõlõr . Şirket , Türk Ticaret
Kanunu Hükümleri dairesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ ile Sermaye Piyasasõ Kurulu ’na bilgi vermek
şartõ ile İdare Meclisi Kararõna müsteniden , yurt içinde ve yurt dõşõnda şubeler ve bürolar açabilir ,
mümessillikler ve irtibat bürolarõ kurabilir .

MADDE 4 . - ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU
Şirket Sermaye Piyasasõ Kurulu ’nun gayrimenkul yatõrõm ortaklõklarõna ilişkin düzenlemelerinde yazõlõ
amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup , Şirketin faaliyet esaslarõ , portföy yatõrõm politikalarõ
ve yönetim sõnõrlamalarõnda , Sermaye Piyasasõ Kurulu ’nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur .
Şirket hak ve alacaklarõnõn tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat almak , bunlarla ilgili olarak
tapuda , vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil , terkin ve diğer bütün
işlemleri yapabilir.
Şirket portföyünden ayrõ , kendi ihtiyacõnõn gerektirdiği miktar ve değerden taşõnõr ve taşõnmaz mal satõn
alabilir , satabilir veya kiralayabilir .
Şirket huzur hakkõ , ücret , kar payõ gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dõşõnda mal varlõğõndan
ortaklarõna , yönetim ve denetim kurulu üyelerine , personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir
menfaat sağlayamaz .
Şirket yukarõda sayõlan amaçlarõna ulaşabilmek için Sermaye Piyasasõ mevzuatõnca izin verilen menkul ve
gayrimenkul mallarõ ve bu mallara müteallik ayni ve şahsi haklarõ kõsmen veya tamamen satõn alabilir ,
satabilir, kõsmen veya tamamen kiralayabilir , kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir , gayrimenkuller
üzerinde irtifak , intifa , sükna , kat irtifakõ , kat mülkiyeti tesis ve fekkedebilir , kat karşõlõğõ yapõlan
projelerde projenin gerçekleştirileceği arazilerin sahiplerince ortaklõğa bedelsiz veya düşük bedel karşõlõğõ
ortaklõk lehine üst hakkõ tesis edilmesi halinde projenin teminatõ olarak arazi sahibi lehine ipotek veya
sõnõrlõ ayni haklar tesisi edilmesi ve yapõlacak yatõrõmlar için kredi temini amacõyla portföydeki varlõklarõ
rehin ve ipotek edebilir , başkasõna ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul edebilir , fekkedebilir ,
mükellefiyetli ya da mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir , gayrimenkulleri ifraz ve tevhid ettirebilir ,
parselasyon yaptõrabilir , Medeni Kanun gereğince ayni ve şahsi haklarla ilgili her türlü iltizami ve tasarrufi
işlemleri yaptõrabilir .
MADDE 5 . - ŞİRKETİN MÜDDETİ
Şirketin hukuki varlõğõ muayyen bir süre ile takyit olunmamõştõr. Bununla beraber , Umumi Heyet , Türk
Ticaret Kanununda gösterilen toplantõ ve karar nisaplarõna riayet şartõ ile ana sözleşmeyi tadil ederek
Şirketin süresini sõnõrlayabilir . Bu şekilde takyit olunan süre , gene kanuni şartlara uyularak daha da
kõsõtlanabileceği gibi, uzatõlabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir .
Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararlarõn tatbikinden önce Sermaye Piyasasõ Kurulu ve
Ticaret Bakanlõğõ ’ndan müsade alõnmasõ gereklidir .
MADDE 6.- ESAS SERMAYE VE NEV’İ
Şirket , 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu hükümlerine göre kayõtlõ sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasasõ Kurulunun 30.5.1996 tarih ve 744 sayõlõ izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayõtlõ sermayesi 20.000.000.000.000.- TL. olup herbiri 1.000.- (Bin) TL. itibari değerde
20.000.000.000 paya bölünmüştür.
Şirketin çõkarõlmõş sermayesi tamamõ ödenmiş 2.500.000.000.000.- (İkitrilyonbeşyüzmilyar ) TL.dir.
Bu sermayenin 235.000.000.000.- TL.sõ ayni , 1.000.000.000.000.- TL.sõ emisyon priminden,
500.000.000.000.- TL.sõ 1998 yõlõ kar payõndan sermayeye ilave edilerek, 765.000.000.000.- TL.sõ da
nakden karşõlanmõştõr.
Emisyon priminden ve kar payõndan karşõlanan kõsõm şirket ortaklarõna hisseleri nispetinde bedelsiz
olarak dağõtõlmõştõr.
Şirket 2.500.000.000.000.- (İkitrilyonbeşyüzmilyar ) TL’lõk sermayesine karşõlõk beherinin nominal değeri
1.000.- (Bin ) TL olmak üzere aşağõdaki tabloda belirtilen tertiplerde ve gruplarda toplam 2.500.000.000.adet hisse senedi ihraç etmiştir.

Şöyleki :
Hisse
Serisi
1
1
2
3
4

Hisse
Grubu
A
B
C
C
C
TOPLAM

Hisse Adedi

Hisse Nev’i

165.000.000
235.000.000
600.000.000
1.000.000.000
500.000.000
2.500.000.000

Nama
Nama
Hamiline
Hamiline
Hamiline

Hisse Tutarõ (TL)
165.000.000.000.235.000.000.000.600.000.000.000.1.000.000.000.000.500.000.000.000.2.500.000.000.000.-

MADDE 7 . - HİSSE SENETLERİ NEV ’İ DEVRİ VE HALKA ARZ
Şirketin 2.500.000.000.000.- TL’lõk çõkarõlmõş sermayesini oluşturan 2.500.000.000 adet hisse senedinin
400.000.000 adedi nama 2.100.000.000 adedi hamiline yazõlõdõr.
Nama yazõlõ hisse senetlerinin devri herhangi bir kõsõtlamaya tabi değildir.
Sermaye arttõrõmõ yoluyla ihraç edilecek hisse senetleri C grubu ve hamiline yazõlõ olacaktõr.
A grubu paylar İdare Meclisi üyelerinin seçiminde 4 aday; B grubu paylar ise İdare Meclisi üyelerinin
seçiminde 3 aday gösterme hakkõna sahiptirler. İdare meclisine aday gösterme imtiyazõ dõşõnda imtiyaz
taşõyan hisse senedi ihraç edilemez.
Yapõlacak sermaye arttõrõmõnda ihraç olunacak hisse senetlerinin hamiline olmasõ esastõr.Şayet nama
yazõlõ hisse senedi ihracõ düşünülüyorsa bu husus İdare Meclisinin özel kararõna bağlõdõr.İdare Meclisi
çeşitli gruplarda hisse senedi ihraç edebilir.
Ayrõca İdare Meclisi , itibari değerinin üzerinde hisse senedi çõkarõlmasõ, pay sahiplerini yeni pay almak
haklarõnõn sõnõrlandõrõlmasõ konularõnda kararlar alabilir.
Şirket , hisse senetlerini SPK hükümleri çerçevesinde birden fazla payõ temsil eden küpürler halinde
birleştirebilir.
Sermaye arttõrõmõnda rüçhan hakkõ kullanõldõktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkõ kullanõmõnõn
kõsõtlandõğõ durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerlerinin altõnda olmamak üzere piyasa
fiyatõ ile halka arz edilir.
Çõkarõlmõş sermaye miktarõnõn şirket unvanõnõn kullanõldõğõ belgelerde gösterilmesi zorunludur.
MADDE 8 . - BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI
Şirket , kõsa süreli fon ihtiyaçlarõnõ karşõlayabilmek için , kredi kuruluşlarõndan Sermaye Piyasasõ
mevzuatõnda öngörülen oran , şekil ve şartlarda kredi alabilir veya sõnõra bağlõ kalmaksõzõn Sermaye
Piyasasõ mevzuatõna uymak suretiyle borçlanma senedi ihraç edebilir.
MADDE 9 . - PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE SİGORTALANMASI
Şirket portföyüne alõnan menkul kõymetler veya bunlarõ temsil eden belgeler Sermaye Piyasasõ mevzuatõ
çerçevesinde yapõlacak saklama sözleşmesi ile Takas ve Saklama Bankasõ A.Ş. veya Sermaye Piyasasõ
Kurulu düzenlemeleri uyarõnca saklama hizmeti vermek üzere kurulabilecek kuruluşlarda muhafaza edilir .
Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatõna başlanmamõş projeler hariç olmak
üzere tüm varlõklarõn oluşabilecek her türlü hasara karşõ rayiç değerleri üzerinden sigorta edilmesi
zorunludur.

MADDE 10 . - PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN DEĞERLENMESİ
Portföydeki varlõklar Sermaye Piyasasõ Kurulu’ nca uygun görülecek ilke ve esaslara uyularak
değerlendirilir .
MADDE 11 . - İDARE MECLİSİ VE GÖREV SÜRESİ
Şirket , Genel Kurul tarafõndan , Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamõ maddeleri ile işbu Esas
Mukavele Hükümleri dairesinde 1 yõl için seçilecek 7 kişilik bir İdare Meclisi tarafõndan İdare ve temsil
olunur .
İdare meclisi üyelerinin 4 tanesi A grubu, 3 tanesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasõndan
ve genel kurulca tayin olunur.
Müddetleri dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür .
Hükmi şahõs hissedarlarõ temsilen İdare Meclisine seçilebilecek olan gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri
hükmi şahõslarla olan temsil münasebeti sona erdiği takdirde üyelik sõfatlarõnõ kendiliklerinden kaybederler
.
Azil , istifa , ölüm veya Türk Ticaret Kanunu ‘nun 315. ci maddesinde yazõlõ sair herhangi bir sebepten
dolayõ üyeliklerden herhangi birinin açõlmasõ halinde , yerine Yönetim Kurulu
T.T.K. ve SPK
düzenlemelerinde belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçer . Yeni üye tayini
hususunda yukarõdaki şartlara riayet esastõr.
Bu şekilde seçilen yeni üye ilk adi veya fevkalade genel kurul toplantõsõna kadar vazife görür. Üyenin
asaleten tayini genel kurulun tasvibine bağlõdõr .
İdare Meclisine muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi , genel kuruldan tasvip görülmesi halinde
yerini aldõğõ üyenin görev süresi kadardõr .
İdare Meclisi üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşõ olmalarõ ve Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasõ
Mevzuatõnda öngörülen şartlarõ taşõmalarõ gerekir
MADDE 12 . - İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI
İdare Meclisi , Şirket işleri açõsõndan gerekli görülen zamanlarda toplanõr. Ancak ayda bir kez toplanmasõ
mecburidir . Toplantõlarda her üyenin bir oy hakkõ vardõr .
İdare Meclisi ’nin toplantõ gündemi İdare Meclisi başkanõ tarafõndan tespit edilir . İdare Meclisi kararõ ile
gündemde değişiklik yapõlabilir .
Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazõlõ isteği üzerine başkan , İdare Meclisini toplantõya
çağõrmazsa , üyelerde res ’en çağrõ yetkisine haiz olurlar .
Toplantõ yeri Şirket merkezidir . Ancak İdare Meclisi , karar almak şartõyla başka bir yerde toplanabilir .
İdare Meclisi üye tam sayõsõnõn yarõsõndan bir fazlasõ çoğunlukla toplanõr ve kararlarõnõ toplantõya
katõlanlarõn çoğunluğu ile alõr . Oylarda eşitlik olmasõ halinde teklif red edilmiş sayõlõr . İdare Meclisi ’nde
oylar kabul ve red olarak kullanõlõr . Red oyu veren, kararõn altõna red gerekçesini yazarak imzalar .
Toplantõya katõlmayan üyeler yazõlõ olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kulllanamazlar .
SPK tebliğinde belirtilen özellik arz eden kararlarda tebliğ hükümlerine uyulur.
MADDE 13 . - İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN ÜCRETİ
İdare Meclisi azalarõ ile murahhas aza veya azalara aylõk maktu ücret ve / veya her toplantõ için huzur
hakkõ verilip verilmeyeceğini ve verileceği takdirde miktarlarõnõ Umumi Heyet tesbit eder .

MADDE 14 . - ŞİRKETİN İDARESİ VE İDARE MECLİSİNDE GÖREV BÖLÜMÜ
Şirketin İdaresi ve harice karşõ temsili , İdare Meclisine aittir . İdare Meclisi , İdare İşlerinin İdare Meclisi
Azalarõ arasõnda ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tesbit eder .
İdare Meclisi , temsil selahiyetinin ve İdare İşlerinin hepsini veya bir kõsmõnõ İdare Meclisi Azasõ olan
murahhas azaya ve / veya pay sahiplerinden veya hariçten bir Müdüre , Türk Ticaret Kanunu ‘nun 319. cu
maddesi uyarõnca bõrakabilir , verdiği yetkileri kõsõtlayabilir , kaldõrabilir , her şahsa her türlü
vekaletnameler verebilir , verdiği vekaletnamelerde sõnõrlamalar yapabilir .
Müdürler , İdare Meclisi azalarõnõn vazife müddetlerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler .
Müdür ve sair bilcümle müstahdem ve işçilerin ücretlerinin tesbitine İdare Meclisi veya bu konuda yetki
vereceği naipleri yetkilidir .
İdare Meclisi TTK , SPK ve ilgili sair mevzuatla genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder . Şirket
tarafõndan verilecek bütün belgelerin ve yapõlacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunlarõn şirket
ünvanõ altõna konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasõnõ taşõmasõ gereklidir .
MADDE 15 . - ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
İdare Meclisi , Şirketi temsile mezun selahiyetli kimseleri , bunlarõn imza yetkilerini ne şekilde istimal
edeceklerini tespit ve keyfiyeti usulen tescil ve ilan eder .
İdare Meclisi tarafõndan aksine bir karar verilmedikçe , Şirket namõna tanzim edilip Şirketi borç ve taahhüt
altõna sokacak her nevi muamele ile her çeşit evrak ve vesaikin muteber olmasõ için , bunlarõn , Şõrket
ünvanõ tahtõnda İdare Meclisi Azalarõndan herhangi ikisi tarafõndan müştereken imzalanmasõ lazõmdõr .
MADDE 16 . - MURAKIPLAR
Genel Kurul , gerek hissedarlar arasõndan veya gerekse hariçten , en çok ( 3 ) sene için 3 murakõp seçer .
Murakõplarõn Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasõ mevzuatõnda öngörülen şartlarõ taşõmalarõ
gerekir.
MADDE 17 . - MURAKIPLARIN GÖREV VE ÜCRETLERİ
Murakõplarõn görev , yetki ve sorumluluklarõ ile murakõplarla ilgili diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu
’nun 347 ila 359. cu maddeleri uygulanõr .
Murakõplara ödenecek ücret , aylõk veya yõllõk olarak İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyetçe
kararlaştõrõlõr .
MADDE 18 . - GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER
Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayõda müdür atanõr. Genel
müdür olarak görev yapacak kişilerin ekonomi, finans, işletme, hukuk, inşaat, mimarlõk veya benzeri
alanlarda eğitim veren dört yõllõk yüksek öğrenim kurumlarõndan mezun olmuş olmasõ ve gayrimenkul
yatõrõmlarõ ile yakõndan ilgili olan hukuk, inşaat ve finans gibi alanlarda en az beş yõllõk tecrübeye sahip
olmasõ şartõ aranõr. Yalnõzca gayrimenkul alõm satõmõ ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayõlmaz.
Genel müdür, yönetim kurulu kararlarõ doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasõ Kanunu
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

MADDE 19 . - YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR
Yönetim kurulu üyeleri, T.T.K.’nun 334. maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağõndan ve 335.
madde ile getirilen rekabet yasağõndan muaf tutulmak için ortaklõk genel kurulundan izin alamazlar.
MADDE 20 . - UMUMİ HEYET TOPLANTILARININ ÇEŞİTLERİ , TOPLANTILARDA
KOMİSER BULUNMASI
Umumi Heyetler , ya adi veya fevkalade olarak toplanõr . Adi Umumi Heyet , Şirketin hesap senesinin
sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanõr . Bu toplantõda , Türk Ticaret
Kanunu’nun 369 . cu maddesinde yazõlõ hususlar incelenerek gerekli kararlar alõnõr .
Fevkalade Umumi Heyetler , Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda , kanun ve işbu Esas
Mukavelede yazõlõ hükümlere göre toplanõr ve gereken kararlar alõnõr .
Hissedarlar Umumi Heyetin gerek adi ve gerekse fevkalade toplantõlarõnõn tarih ve yeri , en az yirmi gün
evvel Ticaret Bakanlõğõna bildirilecektir . Bu bildirme ile birlikte , gündem ve sair gerekli evrakõn suretleri
de gönderilecektir . Bu toplantõlarõn kaffesinde Ticaret Bakanlõğõnõn bir mümessili hazõr bulunacaktõr .
Böyle bir temsilcinin hazõr bulunmadõğõ Umumi Heyet toplantõlarõnda alõnan kararlar hükümsüzdür .
MADDE 21 . - NİSAP
Gerek adi ve gerekse fevkalade Umumi Heyet toplantõlarõnda toplantõ nisaplarõ ve rey ekseriyetleri , Türk
Ticaret Kanunu ’nun hükümlerine tabidir .
MADDE 22 . - REY HAKKI
Hissedarlar veya vekilleri hissedarlar genel kurulunun gerek adi ve gerekse fevkalade toplantõlarõnda
sahip olduklarõ veya temsil ettikleri hisselerin her biri için bir rey hakkõna sahiptirler .
Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde , bunlar ancak bir temsilcisi vasõtasõ ile rey
haklarõnõ kullanabilirler .
MADDE 23 . - REY KULLANMA ŞEKLİ
Umumi Heyet Toplantõlarõnda reyler el kaldõrmak sureti ile verilir . Ancak , sermayenin
% 10 ’unu temsil edenlerin talebi üzerine gizli oya başvurmak lazõmdõr .
MADDE 24 . - VEKALETEN TEMSİL
Umumi Heyet toplantõlarõnda hissedarlar , hisse sahibi olan veya olmayan kimseler tarafõndan vekaleten
temsil edilebilirler .
Şirkette hissedar olan vekiller , kendi oy haklarõndan başka , vekaleten temsil ettikleri hissedarlarõn sahip
olduklarõ oylarõ da kullanmaya yetkilidirler .
Vekaletnamenin şekli , İdare Meclisi tarafõndan tanzim ve ilan edilecektir .
Sermaye Piyasasõ Kurulu ’nun vekaleten oy kullanõlmasõna ilişkin düzenlemelerine uyulacaktõr .

MADDE 25 . - ŞİRKETİN HESAP SENESİ
Şirketin hesap senesi , Ocak ayõnõn birinci günü başlayarak Aralõk ayõnõn sonuncu günü biter. Fakat ilk
hesap senesi , istisnai olarak , Şirketi kat ’i surette kurulduğu tarih olan işbu Esas Mukavelenin Ticaret
Siciline tescil edildiği gün ile , o senenin Aralõk ayõnõn sonuncu günü arasõndaki müddeti ihtiva eder .
MADDE 26 . - SAFİ KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI
Şirket’in genel masraflarõ ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarõnca Şirketçe
ödenmesi ve ayrõlmasõ zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafõndan ödenmesi gereken zorunlu
vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrõlan karşõlõklar, hesap yõlõ sonunda tesbit olunan gelirlerden
indirildikten sonra geriye kalan ve yõllõk bilançoda görülen safi (net ) kardan varsa geçmiş yõl zararlarõnõn
düşülmesinden sonra kalan miktar aşağõdaki sõra ve esaslar dahilinde dağõtõlõr :
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
Kalanõn % 5’I, Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi uyarõnca ödenmiş sermayenin % 20’ sini buluncaya
kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrõlõr.
Birinci Temettü
Kalandan, Sermaye Piyasasõ Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrõlõr.
İkinci Temettü
Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kõsmõ genel kurul kõsmen
veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağõtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bõrakmaya,
kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayõrmaya yetkilidir.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fõkrasõ 3. bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin
hesaplanmasõnda; safi kardan % 5 oranõnda kar payõ düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden
diğer kimselere dağõtõlmasõ kararlaştõrõlmõş olan kõsmõn onda biri esas alõnõr ve ikinci tertip kanuni yedek
akçe olarak ayrõlõr.
Yasa hükmü ile ayrõlmasõ gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü ayrõlmadõkça, başka yedek akçe ayrõlmasõna, ertesi yõla kar aktarõlmasõna ve yönetim
kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağõtõlmasõna karar verilemez.
MADDE 27 . - KARIN DAĞITILMA TARİHİ
Senelik karõn hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasasõ Kurulu tebliğleri nazara
alõnarak , İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafõndan kararlaştõrõlõr . Bu esas mukavele
hükümlerine uygun olarak dağõtõlmõş olan karlar geri alõnmaz .
MADDE 28 . - YEDEK AKÇELER
Safi kardan % 5 nisbeti ile tefrik olunan kanuni ihtiyat akçesi , Şirket sermayesinin % 20 ‘sine
varõncaya kadar ayrõlõr . Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa , yeniden % 20 ’ye baliğ oluncaya
kadar İhtiyat Akçesi ayrõlmasõna devam olunur .

MADDE 29 . - ŞİRKETE AİT İLANLAR
Şirkete ait olup , ilan edilmesi gereken hususlar T.T.Kanunun 37/4 fõkrasõ hükmü saklõ kalmak şartõyla ,
şirket merkezinin bulunduğu yerde çõkan bir gazete ile yapõlõr . Şirket faaliyetleri ile ilgili ilanlar T.T.K. ,
SPK. ve ilgili tebliğdeki usul ve esaslar çerçevesinde yapõlõr.
Sermaye Piyasasõ mevzuatõndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklõdõr .
MADDE 30 . - ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİKLERİ
Esas Mukavelede yapõlacak bilumum değişikliklerin tekemmülü ve tatbiki , Sermaye Piyasasõ Kurulunun
ve Ticaret Bakanlõğõnõn iznine bağlõdõr . Bu husustaki değişiklikler , usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline
tescil ettirildikten sonra , ilanlarõ tarihinden itibaren muteber olur .
MADDE 31 . - YILLIK RAPORLAR
İdare Meclisi ve Murakõp Raporlarõ ile Senelik Bilançodan, Umumi Heyet Zabõtnamesinden ve Hazirun
Cetvelinden birer nüsha, Umumi Heyetin son toplantõ gününden en geç bir ay zarfõnda Ticaret
Bakanlõğõna gönderilecek veya toplantõda hazõr bulunan Komisere verilecektir.
Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağõmsõz denetlemeye tabi olunmasõ
durumunda bağõmsõz denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve
kamuya duyurulur.
MADDE 32 . - KANUN HÜKÜMLERİ
İşbu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkõnda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasõ
Kanunu ile vesair mevzuat hükümleri tatbik olunur.
İşbu esas mukavelenin Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasasõ Kanunu’na ve Sermaye Piyasasõ
Kurulu düzenlemelerine aykõrõ hükümleri uygulanmaz.
MADDE 33 . - ESAS MUKAVELE NÜSHALARI
Şirket, işbu Esas Mukaveleyi bastõrarak hissedarlara vereceği gibi, 1 nüshasõnõ Ticaret Bakanlõğõna bir
nüshasõnõ da Sermaye Piyasasõ Kuruluna gönderecektir.
MADDE 34 . - BİLGİ VERME
Şirket, Faaliyet esaslarõ çerçevesinde Sermaye Piyasasõ Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar
dairesinde Sermaye Piyasasõ Kurulu’na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri
göndermekle yükümlüdür. Şirket kamuyu aydõnlatma amacõyla gereken önlemleri alõr, bu çerçevede
Sermaye Piyasasõ Kurulu düzenlemelerine uyulur.
MADDE 35 . - ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ
Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlõ muamelelerin nasõl yapõlacağõ hakkõnda Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasasõ Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanõr.
MADDE 36 . - KENDİLİĞİNDEN SONA ERME
Şirketin kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunmasõ Sermaye Piyasasõ Kurulu’nun yürürlükteki
mevzuatõna göre yürütülür.

