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ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
2012 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 
 
 Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve 
aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 27.03.2013 Çarşamba günü saat 
14:00’de, Kuleli Sokak No: 3/3-4 G.O.P. – Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir. 
  
 Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla 
kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Şirket Merkezimizden veya www.atakulegyo.com.tr  
adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre 
düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 8 tebliğinde öngörülen diğer 
hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize 
ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 
 Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 
28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde 
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 
tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında 
Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 
 
 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun  15. Maddesinin   üncü  krası uyarınca 
genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına 
bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 
düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı na 
katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin 
Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından 
görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı na katılmak istemeleri durumunda, 
hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 26.03.2013 günü saat 
16.30 a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini 
engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. 
 
 Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi 
edecek olan pay sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 
İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan 
Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir. 
 
 2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço, Gelir 
Tablosu, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Faaliyet 
Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu Genel Kuruldan üç hafta 
öncesinden itibaren bir yıl süreyle Şirket Merkezi nde ve www.atakulegyo.com.tr adresindeki 
Şirket internet sitesinde hissedarlarımızın incelemesine sunulacaktadır.  
 

http://www.atakulegyo.com.tr/
http://www.atakulegyo.com.tr/
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 Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile 
açık oylama yöntemi kullanılacaktır. MKK bünyesinde Elektronik Genel Kurul oylaması dijital 
ortamda yapılacaktır. 
 
 Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. 
 
 Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesi uyarınca nama yazılı olup 
borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay 
sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. 
 

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:  1 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Anonim 
Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği” ve Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar 
bu bölümde sunulmaktadır: 
 
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları  
 
Şirketimizin sermayesi her biri 1KR. itibari değerde 8. 00.000.000 adet hisseden 
oluşmaktadır.  
 
Şirketimizin hisse senetleri nama yazılı olan (A) ve (B) grubu ile hamiline yazılı olan (B) grubu 
olmak üzere 3 türdedir. (A) Grubu payların Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday 
gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu Üyelerinin 5 (beş) adedi (A) grubu pay sahiplerinin 
gösterdiği adaylar arasından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından 
belirlenir. 
 
Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır: 
 
Ortakların ünvanı                                 Hisse grubu             Pay tutarı (TL)        Pay Oranı 
 
İsmail TARMAN 

    
  A Grubu Nama 

    
33.600.000,00 

                 
40,00% 

İsmail TARMAN B Grubu Nama 5.814.270,00 6,92% 
İsmail TARMAN B Grubu Hamiline 3.425.736,26 4,08% 
Mehmet TARMAN B Grubu Hamiline 0,01 - 
Murat TARMAN B Grubu Hamiline 0,01 - 

Mustafa TARMAN B Grubu Hamiline 0,01 - 
Efe TARMAN B Grubu Hamiline 0,01 - 
Halka açık kısım B Grubu Hamiline 41.159.979,70 49,00% 
 
Toplam 

 
84.000.000,00 100,00% 

 
2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri 
Hakkında Bilgi: 
 
Şirketimizin iştiraki veya bağlı olduğu ortaklık bulunmamaktadır.  
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 Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 03.11.2011 tarihli toplantısında, mülkiyeti Şirketimize 
ait olan Cinnah Cad. No: 1 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Atakule Alışveriş 
Merkezi’nin, inşaat tarihinin eski olduğu göz önünde bulundurularak, zaman içerisinde 
değişikliğe uğrayan deprem yönetmeliği başta olmak üzere ilgili yasal mevzuata ve günümüz 
modern alışveriş merkezi standartlarının uygunluğuna cevap veremez olması dikkate 
alınarak, kule hariç alışveriş merkezi bölümünün tümüyle yıkılarak, yerine güncel mevzuata 
uygun  ve günümüz perakende gereksinimlerini karşılayan modern bir alışveriş merkezi 
yapılmasına karar verilmiştir.  
 
 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına 
İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 
 
 Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi’ne 
yazılı olarak iletmiş oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu 
tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir. 
 
 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, 
Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir. 
 
4. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve 
üst düzey yöneticilerin Şirketle işlem yapmasına ve rekabet etmesine ilişkin açıklama: 
 
 Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu 
üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, 
şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem 
yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi 
kendisi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete 
sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir. 
 
5. İmtiyazlı bir şekilde Şirket bilgilerine erişme imkanı olan kişilerin gerçekleştirdiği 
işlemlere ilişkin açıklama: 
 
 Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, 
üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları dışında 
imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına şirketin 
faaliyet konusu kapsamında herhangi bir işlem yapmamıştır. 
 
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevlere ilişkin açıklama: 
 
 Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala 
bağlanmamış olup, üyelerin bazıları Şirket dışında başka şirketlerde de yönetim kurulu üyesi 
olarak görev almaktadır.  
 
7. Yıl içerisinde yapılan önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklama: 
 
 Yıl içerisinde yapılan önemli nitelikte ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.  
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8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket üst yöne mine sağlanan mali haklara ilişkin 
açıklama: 
 
 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey 
yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş; Şirketin Ücretlendirme Politikası 
Genel Kurul’un bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır. 
 
 Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda kararlaştırılan ücret dışında, huzur hakkı, 
prim, ikramiye gibi mali menfaat sağlayacak haklar tanınmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu 
üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı 
ödeme planı uygulanmamaktadır. Üst yönetime tanınan mali menfaatler ücret ve 
ikramiyeden oluşmaktadır.  
 
 Yıl içerisinde Şirket'in, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine borç 
verme, kredi kullandırma, lehine kefalet verme vb. işlemleri olmamıştır. 
 
9. Hizmet alınan kurumlar ile Şirket arasında çıkan çıkar çatışmalarına ilişkin açıklama: 
 
 Şirket, hizmet aldığı kurumları seçerken, ilgili sermaye piyasası düzenlemesine riayet 
etmekte ve olası çıkar çatışmalarını önlemek için gereken özeni göstermektedir. 
 
 Şirket ve Şirketin hizmet aldığı kurumlar arasında, hizmet alma süreci boyunca veya 
sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. 
 
 

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
2012 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 

 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.  
 
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi. 
 
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, Denetçiler Raporu’nun okunması, 
müzakeresi ve onaylanması. 
 
4. 2012 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu’nun okunması, müzakeresi ve 
onaylanması.  
 
5. 2012 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu’nun okunarak katılanların oyuna sunulması. 
 
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibra edilmesi.  
 
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 2012 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve 
katılanların oyuna sunulması.  
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8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış 
olması kaydı ile; Şirketimiz esas sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’un 
onayına sunulması.  
 
9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi.  
 
10. Sayın Mehmet GENECİ’nin Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifasına ve yerine 
Sayın Talip ÇANKIRI’nın atanmasına dair 06.06.2012 tarih ve 719/902 sayılı Yönetim Kurulu 
Kararı’nın Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca Genel Kurul’un onayına 
sunulması.   
 
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi.  
 
12. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi uyarınca, denetçi seçimine ilişkin Şirketimiz 
Yönetim Kurulu’nun 30.01.2013 tarih ve 7 7/930 sayılı kararının ve Şirketimizin 01.01.2013 – 
31.12.2013 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı’na tabi 
bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile imzalanan Genel Bağımsız Denetim 
Sözleşmesi’nin Genel Kurul’un onayına sunulması.   
 
13. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine 
Uyum Raporu’nun Genel Kurul’un bilgisine sunulması. 
 
14. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme 
esaslarının Genel Kurul’un bilgisine sunulması.  
  
15. Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önergenin Genel Kurul’un bilgisine sunulması. 
 
16. Şirketin Kar Dağıtım Politikası’nın Genel Kurul’un onayına sunulması. 
 
17. Şirketin Bilgilendirme Politikası’nın Genel Kurul’un bilgisine sunulması. 
 
18. Şirketin Bağış ve Yardımlar Politikası’nın Genel Kurul’un onayına sunulması. 
 
19. Şirketimiz Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin Genel 
Kurul’un onayına sunulması ve bu konuda gerekli yetkilerin Yönetim Kurulu’na verilmesi.  
 
20. Dilek ve temenniler.  
 
21. Kapanış.  
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EKLER: 
 
EK. 1: ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 
 

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI 

 

ESKİ METİN YENİ METİN 

 
Şirketin Merkez ve Şubeleri 
 
Madde 3: Şirketin merkezi Ankara’dadır. Adresi, 
Ali Fuat Başgil Mahallesi Kuleli Sokak No: 3/3-4 
Gaziosmanpaşa - Çankaya /ANKARA’dır. 
 
Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline 
Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 
edilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil 
ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete 
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden 
ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi 
içerisinde 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. 

 
Şirketin Merkez ve Şubeleri 
 
Madde 3: Şirketin merkezi Ankara’dadır. Adresi, 
Ali Fuat Başgil Mahallesi Kuleli Sokak No: 3/3-4 
Gaziosmanpaşa- Çankaya/ ANKARA’dır. 
 
Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline 
tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 
ettirilir ve keyfiyet ayrıca Sermaye Piyasası 
Kuruluna ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 
tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan 
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, 
yeni adresini süresi içerisinde 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. 
 

 
Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu 
  
Madde 5:  
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin 
düzenlemelerinde belirtilen amaç ve konularla 
iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketin 
faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve 
yönetim sınırlamalarında Sermaye Piyasası 
Kurulunun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata 
uyulur. 
 
Şirket, amacını gerçekleştirmek için; 
 
a) Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen 
menkul kıymetleri, arsa, arazi, ofis, konut, iş 
merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari 
depolar, ticari parklar ve buna benzer 
gayrimenkul mallar ile (mülkiyetlerini edinmek 
kaydı ile) yurt dışındaki gayrimenkulleri satın 

 
Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu 
  
Madde 5:  
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde 
belirtilen amaç ve konularla iştigal etmek üzere 
kurulmuş olup, Şirketin faaliyet esasları, portföy 
yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında 
Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine ve 
ilgili mevzuata uyulur. 
 
 
Şirket, amacını gerçekleştirmek için; 
 
a) Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen 
menkul kıymetleri, arsa, arazi, ofis, konut, iş 
merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari 
depolar, ticari parklar ve buna benzer 
gayrimenkul mallar ile (mülkiyetlerini edinmek 
kaydı ile) yurt dışındaki gayrimenkulleri satın 
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alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, 
rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri 
kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan 
ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan 
varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’nda belirlenen sınırlar dahilinde 
üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, 
özel haller kapsamında Sermaye Piyasası 
Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamalar 
yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine 
tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, 
üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve 
ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm 
işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis 
edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir. 
 
b) Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet 
amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, 
patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınai 
mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir. 
 
c) Diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir, 
satabilir ve ters repo işlemleri yapabilir. 
 
d) Otel, hastane veya buna benzer faaliyete 
geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma 
ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya 
verilmeden önce tefrişini temin edebilir. 
 
e) Yalnızca korunma amaçlı olmak üzere swap 
ve forward işlemleri yapabilir, opsiyon yazabilir, 
mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem 
sözleşmeleri yapabilir. 
 
f)  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. 
 
g) Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirlenen 
sınırlar dahilinde şirketlere iştirak ederek ortak 
olabilir. 
 
Şirketin faaliyet esasları, yapamayacağı işler, 
yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim 
sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy 
çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu 
işlemleri hususunda Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata 
uyulur. 
  

alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, 
rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri 
kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan 
ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan 
varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda 
belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine 
rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli 
açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler 
lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat 
irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir 
ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm 
işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis 
edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir. 
 
 
b) Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet 
amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, 
patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınai 
mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir. 
 
c) Diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir, 
satabilir ve ters repo işlemleri yapabilir. 
 
d) Otel, hastane veya buna benzer faaliyete 
geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç 
duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce 
tefrişini temin edebilir. 
 
e) Yalnızca korunma amaçlı olmak üzere swap ve 
forward işlemleri yapabilir, opsiyon yazabilir, 
mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri 
yapabilir. 
 
f)  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. 
 
g) Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirlenen 
sınırlar dahilinde şirketlere iştirak ederek ortak 
olabilir. 
 
Şirketin faaliyet esasları, yapamayacağı işler, 
yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim 
sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy 
çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu 
işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. 
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Şirket, portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının 
gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve 
taşınmaz mal satın alabilir 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 menfaat veya hak sağlayamaz. 
  
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka 
ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek 
başka işlemlere girişilmek istendiği takdirde 
Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası 
Kurulundan gerekli izinler alınarak Yönetim 
Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun 
tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan 
sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. 
 
Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye 
Piyasası Kurulunca sonradan yapılacak 
düzenlemelerin farklılık taşıması halinde 
Sermaye Piyasası Kurulunca yapılacak 
düzenlemelere uyulur. 
 

Şirket, portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının 
gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz 
mal satın alabilir veya kiralayabilir. 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil 
dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel 
İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, vakıflara, 
derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme 
faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, 
üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi 
kişi veya kurumlara yardım ve bağışta 
bulunabilir.    
  
Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi 
faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal 
varlığından ortaklarına, Yönetim ve Denetim 
Kurulu Üyelerine, personeline ya da üçüncü 
kişilere menfaat veya hak sağlayamaz. 
  
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride 
Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka 
işlemlere girişilmek istendiği takdirde Gümrük Ve 
Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan 
gerekli izinler alınarak Yönetim Kurulunun teklifi 
üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine 
sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra 
Şirket dilediği işleri yapabilecektir. 
 
Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye 
Piyasası Kurulunca sonradan yapılacak 
düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye 
Piyasası Kurulunca yapılacak düzenlemelere 
uyulur. 
 

 
Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhracı 
 
Madde 6: Şirket kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya 
portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek 
amacıyla kredi kuruluşlarından Sermaye 
Piyasası Mevzuatında öngörülen oran şekil ve 
şartlarda kredi alabilir veya sınıra bağlı 
kalmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatına 
uymak suretiyle tahvil, finansman bonosu, 
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ve diğer 
borçlanma senetlerini ihraç edebilir. ihraç 
edilecek borçlanma senetlerinin limiti 
hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer 
ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 
 
Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası 

 
Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhracı 
 
Madde 6: Şirket kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya 
portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek 
amacıyla kredi kuruluşlarından Sermaye Piyasası 
Mevzuatında öngörülen oran şekil ve şartlarda 
kredi alabilir veya sınıra bağlı kalmaksızın 
Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak suretiyle 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
 

Kanunu’nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, 
finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini 
ihraç yetkisine sahiptir. 
 

 
Sermaye ve Paylar  
 
Madde 7: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 
200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) olup, 
her biri 1-(bir) Kr itibari değerde 
20.000.000.000 (yirmimilyar) adet paya 
bölünmüştür. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. Bu sürenin 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 Kurulu’ndan izin 
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için 
yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin 
alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye 
sisteminden çıkmış sayılır. 
 
Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş 
sermayesi 8 .000.000 (Seksendörtmilyon) TL 
olup, her biri 1 Kr itibari değerde 8. 00.000.000 
adet paya bölünmüştür.  
 
Sermayenin 12.312. 13,80 TL’si ortaklar 
tarafından nakden ödenmiş, 32.687.586,20 
TL’si ayni olarak, 18.000.000,00 TL’si Yeniden 
Değerleme Değer Artış Fonu’ndan, 
10.710.000,00 TL’si Geçmiş Yıl Karları’ndan ve 
10.290.000,00 TL’si Olağanüstü Yedek 
Akçe’lerden karşılanmıştır. 
 
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları 
her biri 1 Kuruş değerinde olmak üzere; A grubu 
nama 3.360.000.000 adet pay karşılığı 
33.600.000 TL’ndan; B grubu nama 775.236.000 
adet pay karşılığı 7.752.360 TL’ndan ve B grubu 
hamiline  .26 .76 .000 adet pay karşılığı 

 
Sermaye ve Paylar  
 
Madde 7: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 
200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) olup, her 
biri 1-(bir) Kr itibari değerde 20.000.000.000 
(yirmimilyar) adet paya bölünmüştür. 
 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. Bu sürenin 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 Kurulu’ndan izin almak suretiyle 
genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden 
çıkmış sayılır. 
 
Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş 
sermayesi 8 .000.000 (Seksendörtmilyon) TL 
olup, her biri 1 Kr itibari değerde 8. 00.000.000 
adet paya bölünmüştür.  
 
Sermayenin 12.312. 13,80 TL’si ortaklar 
tarafından nakden ödenmiş, 32.687.586,20 TL’si 
ayni olarak, 18.000.000,00 TL’si Yeniden 
Değerleme Değer Artış Fonu’ndan, 10.710.000,00 
TL’si Geçmiş Yıl Karları’ndan ve 10.290.000,00 
TL’si Olağanüstü Yedek Akçe’lerden 
karşılanmıştır. 
 
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları her 
biri 1 Kuruş değerinde olmak üzere; A grubu 
nama 3.360.000.000 adet pay karşılığı 33.600.000 
TL’ndan; B grubu nama 775.236.000 adet pay 
karşılığı 7.752.360 TL’ndan ve B grubu hamiline 
 .26 .76 .000 adet pay karşılığı  2.6 7.6 0 
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 2.6 7.6 0 TL’ndan oluşmaktadır.  
 
A grubu paylar nama, B grubu paylar nama ve 
hamiline yazılıdır. Lider girişimcinin asgari 
sermaye payını temsil eden payları nama 
yazılıdır. Nama yazılı payların devri 
kısıtlanamaz. Ayni sermaye karşılığı çıkarılacak 
payların devrinde T.T.K.’nın 404. Maddesi 
uygulanmaz.  
 
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. 
 
Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
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. 
 
A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. 
Yönetim Kurulu üyelerinin beş adedi A Grubu 
pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından 
seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul 
tarafından belirlenir. Sermaye artırımlarında; A 
grubu payların karşılığında A grubu, B grubu 
payların karşılığında B grubu yeni paylar 
çıkarılacaktır.  
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Geçici Madde: 
 
Payların nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 
sayılı T.T.K.’da değişiklik yapılmasına dair kanun 
kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu 
değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış 
olup 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 
YKr’lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr’ye 
tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu 
düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili 
olarak ortakların sahip oldukları paylardan 
doğan hakları saklıdır. 

TL’ndan oluşmaktadır.  
 
A grubu paylar nama, B grubu paylar nama ve 
hamiline yazılıdır. Lider girişimcinin asgari 
sermaye payını temsil eden payları nama yazılıdır. 
Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.  
 
 
 
 
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. 
 
Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 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. 
 
A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim 
Kurulu üyelerinin beş adedi A Grubu pay 
sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. 
Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul 
tarafından belirlenir. Sermaye artırımlarında; A 
grubu payların karşılığında A grubu, B grubu 
payların karşılığında B grubu yeni paylar 
çıkarılacaktır.  
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Geçici Madde: 
 
Payların nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 
sayılı T.T.K.’da değişiklik yapılmasına dair kanun 
kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu 
değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 
1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr’lik 1 
adet hisse verilecektir. 1 YKr’ye tamamlanamayan 
paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz 
konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip 
oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. 
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İmtiyazlı Menkul Kıymetler 
 
Madde 9: Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 
aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan hisse 
senetleri dışında imtiyaz veren herhangi bir 
menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma 
sonrası hiçbir Şekilde yönetim kuruluna aday 
gösterme imtiyazı da dahil imtiyaz yaratılamaz. 
 
 
 
 
 

 
İmtiyazlı Menkul Kıymetler 
 
Madde 9: Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 
aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan hisse 
senetleri dışında imtiyaz veren herhangi bir 
menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası 
hiçbir Şekilde yönetim kuruluna aday gösterme 
imtiyazı da dahil imtiyaz yaratılamaz. 
 
İmtiyazlı payların devri Kurul iznine tabidir.  
 

 
Portföydeki Varlıkların Değerlemesi 
 
Madde 11: Şirket, sermaye piyasası 
mevzuatında sayılan durumlarda, Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 
faaliyet gösteren bir ekspertiz Şirketine, işleme 
konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve 
rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle 
yükümlüdür. 
 

 
Portföydeki Varlıkların Değerlemesi 
 
Madde 11: Şirket, sermaye piyasası mevzuatında 
sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren, 
Kurulca listeye alınmış ve sermaye piyasası 
mevzuatında sayılan nitelikleri haiz bir 
değerleme şirketine, işleme konu olan varlıkların 
ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini 
tespit ettirmekle yükümlüdür. 
 

 
Yönetim Kurulu ve Görev Süresi  
  
Madde 12: Şirketin işleri ve yönetimi, Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 
hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından 
üç yıla kadar görev yapmak üzere seçilen ve 
çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 (yedi) 
üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu 
tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin 
seçiminde işbu esas sözleşmenin 7. Maddesinin 
ilgili fıkrasında belirtilen esaslar dikkate alınır. 
Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri 
arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman 
vekalet etmek üzere bir başkan vekili ve bir icra 
kurulu başkanı seçer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yönetim ve İcra Kurulları  
 
a) Yönetim Kurulu 
  
Madde 12: Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde genel kurul tarafından üç yıla kadar 
görev yapmak üzere seçilen ve çoğunluğu icrada 
görevli olmayan 7 (yedi) üyeden oluşturulacak bir 
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim 
Kurulu üyelerinin seçiminde işbu esas 
sözleşmenin 7. Maddesinin ilgili fıkrasında 
belirtilen esaslar dikkate alınır. Yönetim Kurulu, 
ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve 
başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir 
başkan vekili ve bir icra kurulu başkanı seçer. 
 
 
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği 
takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, 
tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir 
gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil 
ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet 
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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 Kurulu’nda görev alacak bağımsız 
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine göre tespit edilir. 
 

sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına 
sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp 
oy kullanabilir. 
 
Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına 
tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli 
olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler 
seçilmeye de engeldir. 
 
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel 
kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile 
verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya 
esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar 
alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan 
tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya 
yetkilidir. 
 
 
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 Kurulu’nda görev alacak bağımsız 
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine göre tespit edilir. 
 
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması 
halinde Yönetim Kurulu, ilk genel kurul 
toplantısına kadar görev yapmak üzere Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na 
uygun olarak yeni bir üye seçer ve ilk genel 
kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski 
üyenin süresini tamamlar. Türk Ticaret 
Kanunu’nun 363. madde hükmü saklıdır.  
 
Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat 
uyarınca, Yönetim Kurulu’nun görev ve 
sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine 
getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde 
gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev 
alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden 
oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir 
ve kamuya açıklanır. 
 
b) İcra Kurulu 
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Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi 
tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi 
çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek 
üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir İcra 
Kurulu kurar.  
 
İcra Kurulu’nun görev, yetki, görev süreleri ve 
sorumlulukları ile icrai iş ve işlemleri, Türk 
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve sair 
mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim 
Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir. 
 
İcra Kurulu çalışmalarını yönlendirecek; Şirket iş 
ve işlemlerini deruhte edecek İcra Kurulu  
Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından 
belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra 
Kurulu Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, 
İcra Kurulu üyelerini belirlerken İcra Kurulu 
Başkanının önerilerini dikkate alır. 
 
İcra Kurulu, Başkanın daveti üzerine Şirket 
işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. 
Toplantılara İcra Kurulu Başkanının uygun 
gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de 
katılması caizdir. 
 
İcra Kurulu kararları özel karar defterine geçirilir 
ve her Yönetim Kurulu toplantısında İcra Kurulu 
Başkanı tarafından çalışmalar hakkında bilgi 
verilir. 
 
İcra Kurulu üyelerine  verilecek ücretler, İcra 
Kurulu Başkanının önerisi üzerine Yönetim 
Kurulu  tarafından belirlenir. 
 

 
Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları 
  
Madde 13: Şirkette görev alacak yönetim 
kurulu üyelerinin; 
 
- Muaccel vergi ve prim borcu bulunmaması, 
 
- Sermaye Piyasası kurumunda yönetim kurulu 
üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip 
olmaları, 
 
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. 
Maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 8. 

 
Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları 
  
Madde 13: Şirkette görev alacak yönetim kurulu 
üyelerinin; 
 
- Muaccel vergi ve prim borcu bulunmaması, 
 
- Sermaye Piyasası kurumunda yönetim kurulu 
üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip olmaları, 
 
 
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. 
Maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 8. 
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Maddesinin 1. Fıkrasında düzenlenen terörün 
finansmanı suçundan mahkum olmamış olması, 
 
- Sermaye Piyasası mevzuatı, 5 11 sayılı 
Bankacılık Kanunu ile ödünç para verme işleri 
hakkında mevzuat kapsamındaki suçlardan 
ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde 
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla 
süreyle hapis cezasına ya da Devletin 
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya 
karşı suçlar, devler sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 
edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim 
sisteminin engelleme, bozma, verileri yok etme 
veya değiştirme, banka ve kredi kartlarının 
kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı 
veya haksız mal edinme suçlarından mahkum 
olmaması, 
 
- Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden 
fazlası Kurulca iptal edilmiş yahut borsa 
üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış 
kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren 
sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması, 
 
- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin 
İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve eklerine göre kendileri veya 
ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı 
verilmemiş olması, 
 
- Kanunun 46. Maddesinin (i) bendi uyarınca 
işlem yasaklı olmaması, 
 
 
- Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları 
kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve 
konkordato ilan edilmemiş olması şarttır. 
 
Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun 
  yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun 
olmuş olmaları ve ortaklığın faaliyet konusunu 
yakından ilgilendiren hukuk, inşaat, bankacılık 
ve finans gibi alanlarda en az üç yıllık tecrübeye 
sahip olmaları zorunludur. Yalnızca gayrimenkul 
alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş 
tecrübe sayılmaz. 
 

Maddesinin 1. Fıkrasında düzenlenen terörün 
finansmanı suçundan mahkum olmamış olması, 
 
- Sermaye Piyasası mevzuatı, 5 11 sayılı 
Bankacılık Kanunu ile ödünç para verme işleri 
hakkında mevzuat kapsamındaki suçlardan 
ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde 
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen 
bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle 
hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devler 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim 
sisteminin engelleme, bozma, verileri yok etme 
veya değiştirme, banka ve kredi kartlarının kötüye 
kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya 
haksız mal edinme suçlarından mahkum 
olmaması, 
 
 
- Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden 
fazlası Kurulca iptal edilmiş yahut borsa 
üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış 
kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren 
sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması, 
 
- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin 
İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı 
olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı 
verilmemiş olması, 
 
- Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101. Maddesinin 
(1) inci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yasaklı 
olmaması, 
 
- Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları 
kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve 
konkordato ilan edilmemiş olması şarttır. 
 
- Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun 
  yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun 
olmuş olmaları ve ortaklığın faaliyet konusunu 
yakından ilgilendiren hukuk, inşaat, bankacılık ve 
finans gibi alanlarda en az üç yıllık tecrübeye 
sahip olmaları zorunludur. Yalnızca gayrimenkul 
alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş 
tecrübe sayılmaz. 
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Kurul düzenlemeleri dikkate alınarak kurulan 
komitelerde sadece   yıllık yüksek öğretim 
kurumlarından mezun olmuş Yönetim Kurulu 
üyelerinin görev alması gerekmektedir. 
 

- Kurul düzenlemeleri dikkate alınarak kurulan 
komitelerde sadece   yıllık yüksek öğretim 
kurumlarından mezun olmuş Yönetim Kurulu 
üyelerinin görev alması gerekmektedir. 
 

 
Yönetim Kurulu Toplantıları 
 
Madde 14: Yönetim Kurulu, Şirket işleri 
açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan 
veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. 
Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan 
veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup 
kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. 
Başkan veya başkan vekili yine de kurulu 
toplantıya çağırmazsa üyeler de re’sen çağrı 
yetkisine sahip olurlar. 
 
 
 
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy 
hakkı Şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı 
yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin 
yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini 
yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar 
alınabilir. 
 
 
 
 
 
 
Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim 
kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim 
kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. 
 
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim 
Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de 
toplanılabilir. 
 
Yönetim kurulu üyelerin yarıdan bir fazlasının 
katılımıyla toplanır ve kararları toplantıya 
katılanların çoğunlukla toplanır ve kararları 
toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. 
Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek 
toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan 
öneri reddedilmiş sayılır. 
 
 
 
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak 
kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red 

 
Yönetim Kurulu Toplantıları 
 
Madde 14:  
 
a) Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli 
görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin 
çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden 
her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı 
olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını 
talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de 
kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re’sen 
çağrı yetkisine sahip olurlar. 
 
 
b) Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy 
hakkı Şahsen kullanılır. Üyelerden hiçbiri toplantı 
yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, 
yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden 
birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde 
yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının 
çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de 
verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu 
üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak 
kararın geçerlilik şartıdır. 
 
 
c) Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim 
kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim 
kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. 
 
d) Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim 
Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de 
toplanılabilir. 
 
e) Yönetim kurulu üyelerin yarıdan bir fazlasının 
katılımıyla toplanır ve kararları toplantıya 
katılanların çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her 
üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu 
üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri 
gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da 
katılamazlar. Oylarda eşitlik olması halinde o 
konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da 
eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. 
 
f) Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş 
olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar 
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gerekçesini yazarak imzalar. 
 
 
Toplantıya katılamayan üyeler, meşru bir 
mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya 
başka bir surette oy kullanamazlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, 
kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. 
 
g) Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma 
hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk 
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 
elektronik ortamda da katılabilir. Bu hâllerde bu 
esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar 
nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. 
Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
“Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel 
Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak 
Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 
hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik 
ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan 
tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini 
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 
toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü 
uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya 
destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak 
sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını 
Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede 
kullanabilmesi sağlanır. 
 

 
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri 
 
Madde 16: Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin 
ücretleri genel kurulca tespit olunur. Genel 
Kurul ücretin belirlenmesinde aşağıdaki 
esaslara uyar. İlk yıl ödenecek ücret geçici 
madde  ’de gösterilmiştir. 
 
 

 
Yöneticilerin Ücretleri 
 
Madde 16: Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst 
düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları 
Şirketin Ücretlendirme Politikası’nda düzenlenir. 
Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk 
Ticaret Kanunu ile ilgili Sermaye Piyasası 
Mevzuatı dikkate alınır. Yönetim Kurulu 
üyelerine ödenecek ücret genel kurul kararı ile 
belirlenir. 
 
Şirketin Ücretlendirme Politikası’nda kurulan 
komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri 
için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları 
mevzuata uygun olarak belirlenir. Bağımsız 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, 
bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. 
 

 
Şirketi Yönetim ve İlzam 
 
Madde 17: Şirket, yönetim kurulu tarafından 
yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. 
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

 
Şirketi Yönetim, Temsil ve İlzam 
 
Madde 17: Şirket, yönetim kurulu tarafından 
yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim 
Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
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Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve 
genel kurulca kendisine verilen görevleri yerine 
getirir. Yönetim Kurulu görev süresini aşan 
sözleşmeler akdedebilir. Şirket tarafından 
verilecek bütün belgelerin ve şirketi ilzam 
edecek her türlü sözleşme bono, çek ve benzeri 
tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların 
şirket unvanı altına atılmış ve Şirketi ilzama 
yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gerekir. 
 

Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca 
kendisine verilen görevleri yerine getirir. Yönetim 
Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler 
akdedebilir. Şirket tarafından verilecek bütün 
belgelerin ve şirketi ilzam edecek her türlü 
sözleşme bono, çek ve benzeri tüm evrakların 
geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı 
altına atılmış ve Şirketi ilzama yetkili en az iki 
kişinin imzasını taşıması gerekir. 
 
Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim 
Kurulunca tespit edilir. Şirketi ilzama yetkili 
olanlar, Şirket unvanını ilave etmeye 
mecburdurlar. En az bir yönetim kurulu üyesinin 
temsil yetkisini haiz olması şarttır. 
 
Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye 
göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya 
birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü 
kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge 
şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli 
olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, 
özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla 
yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, 
istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya 
değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya 
koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı 
olarak bilgilendirir.  
 
Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim 
kurulunun tüm üyelerine aittir.  
 
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 378. 
Maddesi uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini 
ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken 
teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin 
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, 
uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve 
geliştirmekle yükümlüdür. 
 
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası mevzuatı uyarınca kurulması zorunlu 
bulunan komiteleri ilgili düzenlemelerdeki 
hükümlere uygun şekilde kurmakla yükümlüdür. 
Yönetim Kurulu, bu komitelerin dışında, 
sermaye piyasası mevzuatına uymak şartıyla, 
Şirket işleri ile ilgili ihtiyaç duyulan komiteleri de 
kurma yetkisine sahiptir.  Komitelerin görev 
alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden 
oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve 
kamuya açıklanır.   
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Denetimden Sorumlu Komitenin tamamı, diğer 
komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim 
kurulu üyeleri arasından seçilir.  
 

 
Genel Müdür ve Müdürler 
 
Madde 18 - Şirkette genel müdür olarak görev 
yapacak kişinin; 
 
- Dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından 
mezun olmuş olması, 
 
- Muaccel vergi ve prim borcu bulunmaması, 
 
- Sermaye Piyasası kurumunda yönetim kurulu 
üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip 
olmaları, 
 
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. 
Maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 8. 
Maddesinin 1. Fıkrasında düzenlenen terörün 
finansmanı suçundan mahkum olmamış olması, 
 
- Sermaye Piyasası mevzuatı, 5 11 sayılı 
Bankacılık Kanunu ile ödünç para verme işleri 
hakkında mevzuat kapsamındaki suçlardan 
ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde 
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla 
süreyle hapis cezasına ya da Devletin 
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya 
karşı suçlar, devler sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 
edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim 
sisteminin engelleme, bozma, verileri yok etme 
veya değiştirme, banka ve kredi kartlarının 
kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı 
veya haksız mal edinme suçlarından mahkum 
olmaması 
 
- Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden 
fazlası Kurulca iptal edilmiş yahut borsa 
üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış 
kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren 
sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması, 
 

 
Genel Müdür ve Müdürler 
 
Madde 18 - Şirkette genel müdür olarak görev 
yapacak kişinin; 
 
- Dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun 
olmuş olması, 
 
- Muaccel vergi ve prim borcu bulunmaması, 
 
- Sermaye Piyasası kurumunda yönetim kurulu 
üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip olmaları, 
 
 
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. 
Maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 8. 
Maddesinin 1. Fıkrasında düzenlenen terörün 
finansmanı suçundan mahkum olmamış olması, 
 
- Sermaye Piyasası mevzuatı, 5 11 sayılı 
Bankacılık Kanunu ile ödünç para verme işleri 
hakkında mevzuat kapsamındaki suçlardan 
ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde 
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen 
bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle 
hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devler 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim 
sisteminin engelleme, bozma, verileri yok etme 
veya değiştirme, banka ve kredi kartlarının kötüye 
kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya 
haksız mal edinme suçlarından mahkum 
olmaması 
 
 
- Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden 
fazlası Kurulca iptal edilmiş yahut borsa 
üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış 
kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren 
sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması, 
 



 

19 

- Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin 
işlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve eklerine göre kendileri veya 
ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı 
verilmemiş olması, 
 
- Kanunun 46. Maddesinin (i) bendi uyarınca 
işlem yasaklı olmaması, 
 
 
- Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları 
kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve 
konkordato ilan edilmemiş olması 
 
Şartlarını taşıması ve gayrimenkul yatırımları ile 
yakından ilgili olan hukuk, inşaat, bankacılık ve 
finans gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye 
sahip olması zorunludur. Yalnızca gayrimenkul 
alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş 
tecrübe sayılmaz. 
 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan genel 
müdürün kuruluş başvurularında kuruluş 
esnasında belirlenmiş olması, dönüşüm 
başvurularında ise atanmış olması ve her iki 
durumda da münhasıran tam zamanlı olarak bu 
görev için istihdam edilecek/edilmiş olması 
zorunludur. 
 
 
 
 
 

- Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin 
işlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı 
olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı 
verilmemiş olması, 
 
- Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101. Maddesinin 
(1) inci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yasaklı 
olmaması, 
 
- Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları 
kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve 
konkordato ilan edilmemiş olması 
 
Şartlarını taşıması ve gayrimenkul yatırımları ile 
yakından ilgili olan hukuk, inşaat, bankacılık ve 
finans gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye 
sahip olması zorunludur. Yalnızca gayrimenkul 
alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş 
tecrübe sayılmaz. 
 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan genel müdürün 
kuruluş başvurularında kuruluş esnasında 
belirlenmiş olması, dönüşüm başvurularında ise 
atanmış olması ve her iki durumda da münhasıran 
tam zamanlı olarak bu görev için istihdam 
edilecek/edilmiş olması zorunludur. 
 

 
Denetçiler ve görev süresi 
 
Madde 20: Şirkette görev alacak denetim 
kurulu üyelerinin; 
 
- Muaccel vergi ve prim borcu bulunmaması, 
 
- Sermaye Piyasası kurumunda yönetim kurulu 
üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip 
olmaları, 
 
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. 
Maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 8. 
Maddesinin 1. Fıkrasında düzenlenen terörün 
finansmanı suçundan mahkum olmamış 
olması, 

 
Denetçi ve Görev Süresi 
 
Madde 20: Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, 
Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğlerine uygun 
olarak Şirket Genel Kurulunca seçilir.  
 
Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin 
denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini 
ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. 
 
Denetçi, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
maddelerinde sayılan görevleri yapmakla 
yükümlüdür.   
 
Denetçinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları taşıması 
zorunludur. 
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- Sermaye Piyasası mevzuatı, 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu ile ödünç para verme işleri 
hakkında mevzuat kapsamındaki suçlardan 
ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 53. 
Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 
kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya 
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da 
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
milli savunmaya karşı suçlar, devler sırlarına 
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, bilişim sisteminin engelleme, 
bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 
banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, 
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal 
edinme suçlarından mahkum olmaması 
 
- Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden 
fazlası Kurulca iptal edilmiş yahut borsa 
üyeliğinden geçici veya sürekli olarak 
çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi 
gerektiren sorumluluğu bulunan kişilerden 
olmaması, 
 
- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin 
İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve eklerine göre kendileri veya 
ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye 
kararı verilmemiş olması, 
 
- Kanunun 46. Maddesinin (i) bendi uyarınca 
işlem yasaklı olmaması, 
 
- Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları 
kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve 
konkordato ilan edilmemiş olması şarttır. 
 
Genel kurul, pay sahipleri arasından veya 
dışarıdan 1 yıl süre için görev yapmak üzere 2 
denetçi seçer. Denetçiler aynı zamanda 
yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri 
gibi Şirketin memuru da olamazlar. 
 
Ayrıca Denetim Kurulu üyelerinin yarısının 4 
yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun 
olmuş olmaları zorunludur. 
 
Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu’nun 353-357. 

 
Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu’nun 
397 ila 406 ncı maddesi hükümleri ile sermaye 
piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri 
uygulanır. 
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maddelerinde sayılan görevleri yapmakla 
yükümlüdürler. İlk bir yıl için seçilen denetçiler 
geçici madde 3’de gösterilmiştir. 
 

 
Denetçilerin Ücretleri 
 
Madde 21: Denetçilerin ücretleri genel kurulca 
karara bağlanır. İlk bir yıl için seçilen denetçilere 
verilecek ücret geçici madde  ’de gösterilmiştir. 
 

 
Denetçinin Ücreti 
 
Madde 21: Denetçinin ücreti Genel Kurul’ca 
karara bağlanır. İlk bir yıl için seçilen denetçilere 
verilecek ücret geçici madde  ’de gösterilmiştir. 
 

 
Genel Kurul Toplantıları 
 
Madde 23: Genel kurul, olağan ve olağanüstü 
olarak toplanır. 
 
 
 
Olağan genel kurul; Şirketin 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. 
 
 

 
Genel Kurul Toplantıları 
 
Madde 23:  
 
a) Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak 
toplanır. 
 
b) Olağan genel kurul; Şirketin hesap devresinin 
sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir 
defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu’nun 409. ve 
413. maddeleri göz önüne alınarak yönetim 
kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki 
konuları görüşüp karara bağlar. 
 
c) 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. 
 
d) Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 
bir oy hakkı vardır. 
 
e) En az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul 
toplantısında hazır bulunması şarttır. Diğer 
yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısına 
katılabilirler. Denetçi genel kurulda hazır 
bulunur. Üyeler ve denetçiler görüş 
bildirebilirler. 
 
f) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda 
katılım:  
 
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı 
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim 
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 
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Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 
hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına 
elektronik ortamda katılmalarına, görüş 
açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 
kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel 
kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için 
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 
alabilir. Yapılacak tüm genel kurul 
toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü 
uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak 
sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik 
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi 
sağlanır. 
 

 
Toplantıda Komiser Bulunması 
 
Madde 25: Olağan ve olağanüstü genel kurul 
toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Komiserinin hazır bulunması Şarttır. Komiserin 
yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında 
alınacak kararlar geçersizdir. 
 

 
Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması 
 
Madde 25: Genel kurul toplantılarında Bakanlık 
temsilcisinin bulunması hususu, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 407. maddesi ve ilgili mevzuata 
tabidir. 
 

Temsilci Tayini 
 
Madde 26: Genel kurul toplantılarında pay 
sahipleri kendi aralarında veya hariçten tayin 
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. 
Şirkette pay sahibi olan temsilciler, kendi 
oylarından başka, temsil ettikleri ortakların 
sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. 
Yetki belgesinin Şeklini Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu 
belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. 
Temsilci, yetki devreden ortağın yetki 
belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu 
devredenin isteği doğrultusunda kullanmak 
zorundadır. Vekaleten oy kullanılması 
konusunda Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili 
düzenlemelerine uyulur. 
 
 

Temsilci Tayini 
 
Madde 26: Genel kurul toplantılarında pay 
sahipleri kendi aralarında veya hariçten tayin 
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. 
Şirkette pay sahibi olan temsilciler, kendi 
oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip 
olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki 
belgesinin Şeklini Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu 
belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. 
Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde 
belirtilmiş olması kaydıyla, oyu devredenin isteği 
doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten 
oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine 
uygun hareket edilir.  
 

 
Oyların Kullanılma Şekli: 
 
Madde 27: Genel kurul toplantılarında oylar, 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde vekaleten kullanılanları da 
belirten belgeler gösterilerek el kaldırmak 
suretiyle verilir.   
Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil 

 
Oyların Kullanılma Şekli: 
 
Madde 27: Genel kurul toplantılarında oylar, Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten 
kullanılanları da belirten belgeler gösterilerek el 
kaldırmak suretiyle verilir. Elektronik ortamda ise 
mevzuat hükümlerine göre oy kullanılabilir.  
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ettikleri sermayenin onda birine sahip 
olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak 
gerekir. 
 

 
Şirkette her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı 
verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, 
oy haklarını paylarının toplam itibarî değeriyle 
orantılı olarak kullanır. Her pay sahibi sadece bir 
paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. 
 

 
Kar Dağıtımı 
 
Madde 31: Şirketin genel masrafları ile muhtelif 
amortisman bedelleri gibi genel muhasebe 
ilkeleri uyarınca Şirketçe 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 
bilançoda görülen safi(net) kardan varsa geçmiş 
yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan 
miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde 
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 2. temettü hissesi 
olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak 
bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyarı yedek 
akçeye ilave etmeye veya olağanüstü yedek 
akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 
 
d)Genel Kurul Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
Şirket çalışanlarına ( memur, müstahdem ve 
işçilere) kardan pay verilmesine karar vermeye 
yetkilidir. 
 

 
Kar Dağıtımı 
 
Madde 31: Şirketin genel masrafları ile muhtelif 
amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri 
uyarınca Şirketçe 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 bilançoda görülen 
safi(net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının 
düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra 
ve esaslar dahilinde dağıtılır. 
 
 
a) Birinci tertip Kanuni Yedek Akçe: Kalanın %5’i, 
Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca 
ödenmiş sermayenin %20’sini buluncaya kadar 
birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 
 
 
 
b) Birinci Temettü: Kalan tutara, varsa ilgili 
hesap yılı içinde yapılan bağış tutarının ilave 
edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Türk 
Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına 
uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen 
oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. 
 
c) İkinci Temettü: Safi kardan (a) ve (b) 
bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra 
kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen 2. 
temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar 
olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyarı 
yedek akçeye ilave etmeye veya olağanüstü 
yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 
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İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 
 
e)Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. 
fıkrası, 3. bendi gereğince ikinci tertip kanuni 
yedek akçenin hesaplanmasında safi kardan % 5 
oranında kar payı düşüldükten sonra pay 
sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere 
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri 
esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe 
olarak ayrılır. 
 
a) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 
akçelerle 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 verilemez. 
 

d) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret 
Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrası, c. bendi 
gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçenin 
hesaplanmasında safi kardan % 5 oranında kar 
payı düşüldükten sonra pay sahipleriyle kara 
iştirak eden diğer kimselere dağıtılması 
kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve 
ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 
 
 
 
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 
akçelerle 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) Genel Kurul Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket 
çalışanlarına ( memur, müstahdem ve işçilere) 
kardan pay verilmesine karar vermeye yetkilidir. 
 
Şirket karının tespiti ve karın dağıtımında 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerine ve diğer mevzuata uyulur. 
 
 

 

 
EK. 2: KAR DAĞITIM POLİTİKASI 
 
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları çerçevesinde, halka açık şirketlerin 
kar dağıtımı konusundaki yükümlülüklerini dikkate alarak, izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım 
politikasını belirlemiştir.  
 
Şirket, kar dağıtım politikasının uygulanmasında, yatırımcılarının hisse senedi getirileri 
yanında kar paylarından da gelir elde etmelerini teminen, Şirketin yatırım faaliyetleri ve 
mevcut finansman yapısını göz önünde bulundurmaktadır.  
 
Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı kar payı miktarı, mali tablolar esas alınarak dağıtılabilir kar 
üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili hesap dönemi için dağıtılacak kar payı, tabi olunan 
mevzuat hükümlerine göre belirlenecektir. Yönetim Kurulu’nun, karın dağıtılıp 
dağıtılmamasına ve dağıtılacak ise karın miktarı ile dağıtım tarihine ilişkin önerisi, Genel 
Kurul da görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır. 
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Şirketin karına katılım konusunda bir imtiyaz yoktur. Karın dağıtımı, tabi olunan Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ve 
Şirket Esas Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilir. 
 
Şirketimizin, 29.03.2012 tarihinde yapılan 2011 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; 
şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda karın dağıtılmamasına karar verilmiştir.  
 
EK. 3: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ 
 
İSMAİL TARMAN   
 
1971 yılında Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra Tarman Kardeşler Kollektif Şirketi’nde göreve başladı. 1977 yılında Tarman 
Tekstil A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak iş yaşamına devam ederken 1990 yılında 
İpekiş Mensucat T.A.Ş.’yi satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 1980 - 
199  yılları arasında Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Baştaş Hazır Beton 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. 2004 
yılında Tarman Dış Ticaret A.Ş.’yi ve 2006 yılında Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi 
Ve Ticaret A.Ş.’yi kuran İsmail Tarman, bu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 
halen devam etmektedir. 2009 yılında Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin 
%51’ini satın alan İsmail Tarman, halen Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev 
yapmaktadır. 
 

MEHMET TARMAN  
 
1972 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Zafer Mühendislik Ve Mimarlık Yüksek 
Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. ve Tamtaş İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 
yaptı. Halen Tarman Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Tarman İnşaat ve İnşaat Malzeme San. A.Ş., 
İpekiş Mensucat T.A.Ş., Ulus Şehir Çarşısı İşletme ve Ticaret A.Ş., Tarman Gayrimenkul İnşaat 
Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmekte olup 
Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. 
 
MURAT TARMAN  
 
1998 yılında lisans eğitimini Eckerd College’da İşletme Yönetimi üzerine tamamladı. 1999 
yılında Finans ve Ticaret Hukuku üzerine F. Metropolitan University’de yüksek lisans yaptı. 
Aynı yıllarda Kurumsal Finansman konusunda staj yaptı. Halen M.T.M Gayrimenkul İnşaat 
Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, İpekiş Mensucat T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Tarman Dış Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarman Gayrimenkul İnşaat 
Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı’dır. 
 
MUSTAFA TARMAN  
 
Lisans eğitimini 1998 yılında Eckerd College’da İşletme üzerine tamamladı. İpekiş Mensucat 
T.A.Ş., M.T.M Gayrimenkul İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. ve Tarman Dış Ticaret A.Ş.’nin 
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Yönetim Kurulu Üyeliklerine davam eden Mustafa Tarman, halen Şirketimiz Yönetim Kurulu 
Üyesidir. 
 
EFE TARMAN  
 
Lisans eğitimini 2003 yılında Virginia Polytechnic Institute and State University’de Endüstri ve 
Sistem Mühendisliği ve İşletme üzerine tamamladı. Halen, İpekiş Mensucat T.A.Ş.’de Genel 
Koordinatör ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret 
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmakta olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesidir. 
 
EK. 4: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ 
 
TALİP ÇANKIRI  
 
Yüksek öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamlamıştır. 1987 
yılından itibaren Çankırı İnşaat ve Yasinoğlu İnşaat bünyesinde çeşitli projelerde görev 
almıştır. Şirketimizde ilk olarak 06.06.2012 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiş olup, 
Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.  
 
FAİK FERGÜN ÖZBAL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 
 
1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünü bitirdikten sonra 1988 yılında 
Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlığa başladı. A.Ü. Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü’nde Avrupa Birliği araştırma seminerlerine katıldı. Bu süre içinde çeşitli 
şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve danışmanlık yaptı. Halen serbest avukat olarak çalışan 
Faik Fergün ÖZBAL, Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 
 
 
EK.5: YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI  
 

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
 

Bu politika, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Şirket”) faaliyetlerinin kapsamı 
ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına uyumlu, aşırı risk 
alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayan Şirketin ücretlendirme ilke, kural, 
koşul ve uygulamalarını anlatan bir kılavuz niteliğinde olup, Atakule Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.  
 
1. Amaç  
 
Ücretlendirme Politikası, Şirket ücretlendirme yaklaşımının temel prensiplerini tanımlayarak 
bu yaklaşımda kullanılan Şirketin misyon, strateji ve değerlerini yansıtmakta ve 
ücretlendirme uygulamalarına yönelik yönetişim ilkeleri ile uyum ihtiyaçlarının altını 
çizmektedir.  
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2. Yönetim Kurulu Ücretlendirme İlkeleri  
 
Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim 
yapılarına uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlamak üzere 
yazılı olarak oluşturulan Ücretlendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve 
etkinliğinin sağlanmasını teminen yılda en az bir kez gözden geçirilir. Yönetim Kurulu, 
Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer personele verilecek ücretlerin 
Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasını sağlar.  
 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya 
Şirketin performansa dayalı ödeme planları kullanılmamakta olup, bağımsız üyelerin ücretleri 
bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenmektedir.  
 
3. Performans ve Ücretlendirme  
 
3.1. Sabit Maaş Ödemeleri  
 
Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon 
için gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır. Toplam içinde sabit ücretin ağırlığı, 
Şirketin risk yapısına uygun, orta ve uzun vadeli iş sürdürülebilirliği ve değer yaratımını 
destekleyecek şekilde belirlenir. Şirket üst yönetimi ve çalışanlarına ödenecek ücretler, ayni 
ve sosyal yardımlar ile performans ödemelerin icra kurulu tarafından belirlenir.  
 
3.2. Performans Ödemeleri (Değişken Ödemeler)  
 
Performans ödemeleri, hem nicelik hem nitelik olarak performans hedeflerine ulaşılması 
halinde çalışana ücret ödenmesini sağlar. Performans ölçümleri ve ödeme sistemleri, kısa 
vadeye aşırı şekilde odaklanmaktan kaçınır; orta ve uzun vadede istikrarlı performansı 
sağlamak üzere kârlılık ve sağlam risk yönetimi ile bağlantılı parametrelere odaklanır.  
 
Çalışan ücret ve teşvik sistemlerinin tasarımını desteklemek için aşağıdaki ilkeler 
tanımlamıştır: 
 

 Proje odaklı bir yaklaşımın desteklenmesi,  

 Tek bir ürün ve mali araç konusundaki teşviklerden kaçınılması,  

 1 yıldan daha kısa zamanda bir performans ödemesinden kaçınılması.  
 
3.3. Performans Kriterleri  
 

 Yönetim Kurulu üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer personele verilecek ücretler, 
Şirketin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansıyla ilişkilendirilmez. 
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar 
dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin 
etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.  

  

 İcra görevi bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yönetime, Şirketin 
performansına bağlı ödeme yapılması mümkün olmakla birlikte, bu teşvik ödemeleri 
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Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara 
bağlıdır.  

  

 Çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performansa bağlı teşvik ödemelerine 
ilişkin kriterler Şirket Üst Düzey Yönetimi tarafından belirlenir ve çalışanlara 
duyurulur. Söz konusu kriterler, belirlenmiş standartlara ve özel görev 
sorumluluklarına göre düzenli olarak gözden geçirilir.  

  

 Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Performansa dayalı 
ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde 
yapılabilir.  

 

 Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı 
değerlendirilir.  

 

 Yönetim Kurulu’nca, faaliyetleri sonucu Şirket’in emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye 
düşürdükleri ya da Şirket’in mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit 
edilenler hakkında performansa dayalı ödemelerin iptal edilmesi de dahil, 
ödemeleriyle ilgili gerekli işlemler tesis edilir.  

  

 Denetim, Kontrol, Uyum ve Risk personeli şirket içinde görevlerini gerçekleştirirken 
bağımsızlıklarının sağlanması için Şirket yönetim tarafından gerekli düzenlemeler 
yapılır. Bu birimlerin yöneticileri ile personeline yapılacak ödemeler, denetim ya da 
gözetimde bulundukları veya kontrol ettikleri faaliyet biriminin performansından 
bağımsız olacak şekilde ilgili personelin kendi fonksiyonuna ilişkin performansı 
dikkate alınarak belirlenir ve bu kapsamda finansal hedeflerden kaçınılması veya 
hedeflerin sınırlandırılması sağlanır.  

 
4.Yürürlük 
 
Bu Politikada günün koşullarına bağlı olarak ve mevzuattan kaynaklanacak değişiklik ve 
güncellemeler Yönetim Kurulu nun onayıyla yürürlüğe girer. 


