
 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-359254 (Mersis No: 0937010013000015) 
 

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 
17 MAYIS 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET 

 
Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı 17 
Mayıs 2021 tarihinde Pazartesi günü saat 15:00’da, Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans 
Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye adresinde yapacaktır.  
Gündem maddeleri, esas sözleşme tadil tasarısı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için 
gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket 
Merkezi'nde, www.yapikredikoray.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır 
bulundurulacaktır. 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin 
hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak 
düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza/Levent 
–İstanbul) ile Şirket Merkezimizden (Elit Residence /Şişli-İstanbul) veya www.yapikredikoray.com 
adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, 24.12.2013 tarih ve 
28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II.30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı 
Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları de yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış 
vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden 
elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de 
zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki 
sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine 
uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin 
www.yapikredikoray.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0212 
380 16 80) bilgi edinmeleri rica olunur. 
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo 
edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak 
istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy 
kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 
 



 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından 
işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.yapikredikoray.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış 
olan “Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 
Hakkında Kurum Politikası”ndan ulaşabilirsiniz. 
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının resmi kurumlarca ilan edilen pandemi 
kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların pay 
sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. 
Bu çerçevede;  

- İçinde bulunulan pandemi koşulları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer alan grup 
halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından, bu 
yıla özgü olarak pay sahipleri haricindeki misafirlerimiz genel kurul toplantı salonuna kabul 
edilemeyecektir.  

- Toplantının yapılacağı binanın / salonun girişinde misafirlerin ateşi kontrol edilecektir.  
- Toplantı yerine giriş esnasında ve toplantı boyunca maske kullanılması zorunludur.  
- Genel kurul toplantısında yiyecek-içecek ikramı yapılmayacaktır. 

 
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca 
taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.  
 
 
YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
YÖNETİM KURULU  
Şirket Adresi : 19 Mayıs Caddesi, İsmet Öztürk Sokak, Elit Residence, No:17/42, Şişli 34360 Ticaret Sicili ve 
Numarası: İstanbul/359254 
Mersis No: 0937010013000015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
 

17 MAYIS 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 
 
 

 
1. Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi, 

 
2. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 17 Mayıs 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar 

faaliyetlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edilmesi, 
 

3. Şirket ortaklık yapısını değiştirecek 24 Şubat 2021, 25 Şubat 2021 ve 26 Şubat 2021 tarihli Özel 
Durum açıklamalarında belirtilen pay devirleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet 
Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınmış olması ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası 
Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu’nun Şirket 
Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesi, “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 
4’üncü maddesi ve “Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları” başlıklı 15. 
Maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, 

 
4. Gündemin 3. Maddesinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, tadil edilmiş haline 

göre, Şirketin değişen Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyeliklerine 
yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 
seçimi, 

 
5. Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılının kalan kısmı için geçerli olacak brüt ücretlerinin 

belirlenmesi, 
 

6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey 
yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 
395 ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi. 

 
7. Dilek ve görüşler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VEKALETNAME 
 
YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
 
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 15:00’da 
Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu Levent, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye adresinde 
yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda 
beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 
aşağıda detaylı tanıtılan ................................................vekil tayin ediyorum/ediyoruz. 
 
Vekilin; 
 
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: 
 
T.C. Kimlik No/Vergi No,Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası: 
 
A- Temsil Yetkisinin Kapsamı  
1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;  
a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.� 
b) Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.� 
c) Vekil, aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. � 

 

1) Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi, 
 
Kabul   Red  Muhalefet Şerhi 
    

 
 
 
 
 



 
2) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 17 Mayıs 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar 

faaliyetlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edilmesi, 
 

Kabul   Red  Muhalefet Şerhi 
    

 
3) Şirket ortaklık yapısını değiştirecek 24 Şubat 2021, 25 Şubat 2021 ve 26 Şubat 2021 tarihli Özel Durum 

açıklamalarında belirtilen pay devirleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurumu’ndan 
gerekli izinlerin alınmış olması ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret 
Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin 
“Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesi, “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü maddesi ve “Yönetim 
Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları” başlıklı 15. Maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, 
 

Kabul   Red  Muhalefet Şerhi 
    
 

4) Gündemin 3. Maddesinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, tadil edilmiş haline göre, 
Şirketin değişen Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden seçim 
yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 

 
Kabul   Red  Muhalefet Şerhi 

    
 
5) Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılının kalan kısmı için geçerli olacak brüt ücretlerinin 

belirlenmesi, 
 
Kabul   Red  Muhalefet Şerhi 

    
 
 
 
 
 
 



 
6) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey 

yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 
395 ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi. 
 
Kabul   Red  Muhalefet Şerhi 
    
 
 

7) Dilek ve görüşler.  
 
 
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azınlık haklarının kullanılmasına 
ilişkin özel talimat: 
a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil, bu konularda temsile yetkili değildir. 
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
Özel Talimatlar: 
 
 
B-  
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve serisi: 
b) Numarası/Grubu: 
c) Adet-Nominal değeri: 
ç) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı: 
d) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu: 
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 
 
 
 
 



 
 

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul’a katılabilecek pay sahiplerine 
ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 
 
 
 
PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI VEYA ÜNVANI: 
 
 
 
 
 
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası: 
 
Adresi: 
 
Notlar:  
* Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
** (A) bölümünde verilen 1 ve 2 numaralı maddeler için bölümler (a), (b) veya (c) şıklarından birisi seçilerek 
temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 
*** Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

 
 

Eski Hali 
MADDE 2.  ŞİRKETİN UNVANI 
 
Şirketin unvanı Yapı Kredi Koray 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim 
Şirketi olup, işbu Esas Sözleşmede kısaca 
“Şirket” olarak ifade edilmiştir. 
 
 
MADDE 4. MERKEZ VE ŞUBELERİ 
Şirket’in merkezi İstanbul’dadır. Adresi, 19 
Mayıs Caddesi, Elit Residence, İsmet Öztürk 
Sokak, No: 3, Kat:17, Daire:42, Şişli 34360 
İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres 
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş 
adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış 
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden 
ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini 
süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket 
için bu durum fesih nedeni sayılır. 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek 
şartıyla şube ve temsilcilik açabilir. Şirketin 
şube açması halinde, söz konusu şubeler, 
Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan ettirilir. 
 
MADDE 15. YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN 
SEÇİMİ ve YÖNETİM KURULU KARARLARI 

Yeni Hali 
MADDE 2.  ŞİRKETİN UNVANI 
 
Şirketin unvanı Koray Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Anonim Şirketi olup, işbu Esas 
Sözleşmede kısaca “Şirket” olarak ifade 
edilmiştir. 
 
 
MADDE 4. MERKEZ VE ŞUBELERİ 
Şirket’in merkezi İstanbul’dadır. Adresi, 
Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza 
Sitesi B Blok No:1B İç Kapı No:26 Beşiktaş-
İstanbul’dur.Adres değişikliğinde yeni adres 
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret 
Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na 
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 
tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan 
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına 
rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ve 
ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih 
nedeni sayılır. 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret 
Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla şube ve 
temsilcilik açabilir. Şirketin şube açması 
halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili’ne 
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
ilan ettirilir. 
 
MADDE 15. YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN 
SEÇİMİ ve YÖNETİM KURULU KARARLARI 



Türk Ticaret Kanununun 408. maddesi 
uyarınca Genel Kurul’un devredilemez 
yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirket’in tüm 
işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 9 
(dokuz) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu 
tarafından yürütülür. 
 
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. 
Yönetim kurulu üyelerinin 6 adedi A Grubu 
pay sahiplerinin gösterdiği adaylar 
arasından, diğer Yönetim Kurulu üyeleri 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri 
ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
hükümlerine göre Genel Kurul tarafından 
seçilir. 
 
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada 
görevli olmayan üyelerden oluşur. 
 
Yönetim Kuruluna 2 (iki)’den az olmamak 
üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen 
yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına 
ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda 
bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Genel Kurul 
tarafından seçilir. 
 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil 
Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl için 
seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye 
yeniden seçilebilir. 
 
Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına 
tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli 
olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatının gayrimenkul yatırım 
ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde 
belirtilen koşulları taşımaları şarttır. 
 
Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri 
arasından bir başkan ve başkan olmadığı 
zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili 
seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye 
seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel 

Türk Ticaret Kanununun 408. maddesi 
uyarınca Genel Kurul’un devredilemez 
yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirket’in tüm 
işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 5 
(beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu 
tarafından yürütülür. 
 
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. 
Yönetim kurulu üyelerinin 3’ü A Grubu pay 
sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği 
adaylar arasından, diğer Yönetim Kurulu 
üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun 
ilgili hükümlerine göre Genel Kurul 
tarafından seçilir.  
 
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada 
görevli olmayan üyelerden oluşur 
 
Genel Kurul tarafından, Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde 
belirtilen bağımsızlık şartlarını haiz 2 (iki) 
üye, bağımsız üye olarak seçilir.  
 
 
 
  
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil 
Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl için 
seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye 
yeniden seçilebilir. 
 
Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına 
tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli 
olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatının gayrimenkul yatırım 
ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde 
belirtilen koşulları taşımaları şarttır. 
 
Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri 
arasından bir başkan ve başkan olmadığı 
zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili 
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 sitesinde hemen açıklanır. 
Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına 
katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, 
bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, 
tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin 
internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi 
adına sadece, bu tescil edilmiş kişi 
toplantılara katılıp oy kullanabilir. 
 
Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar 
verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye 
üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya 
da esas sözleşmede öngörülen nitelikleri 
kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir 
işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona 
erer. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye 
de engeldir. 
 
Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir 
maddenin bulunması veya gündemde 
madde bulunmasa bile haklı bir sebebin 
varlığı halinde, genel kurul kararıyla her 
zaman görevden alınabilir. 
 
Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir 
sebeple boşaldığı veya bağımsız üyenin 
bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya 
görevini yerine getiremeyecek duruma 
gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, yeni üyeyi, 
işbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere 
uygun olarak geçici olarak seçip ilk 
toplanacak Genel Kurul’un onayına sunar. 
Böylece seçilen üye eski üyenin süresini 
tamamlar. 
 
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 
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konularda Yönetim Kurulu karar almaya 
yetkilidir. 
 
Yönetim Kurulunun görev ve 
sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine 
getirilmesi için Sermaye Piyasası Mevzuatına 
uygun olarak belirlenen komiteler 
oluşturulur. Komitelerin görev alanları, 
çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
 
Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri 
lüzum gösterdikçe ve Yönetim Kurulu 
Başkanı veya Başkan Vekili’nin çağrısı 
üzerine toplanır. Fevkalade durumlarda 
üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, 
Başkan yönetim kurulunu toplantıya 
çağırmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini 
haiz olurlar. 
 
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır ve Yönetim Kurulu 
kararları toplantıda hazır bulunan Yönetim 
Kurulu üye sayısının çoğunluğu ile alınır. 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile 
getirilen zorunluluklar saklıdır. Toplantılarda 
her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır. Yönetim 
Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu 
Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim 
Kurulu kararı ile gündemde değişiklik 
yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri 
birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, 
toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. 
Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek 
toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik 
olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. 
 
Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı 
yapılması isteminde bulunmadıkça 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 
karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. 
Onayların aynı kağıtta bulunması şart 
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değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu 
kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar 
defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin 
imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp 
karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği 
için gereklidir. 
 
Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş 
olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar 
kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu 
veren, kararın altına red gerekçesini yazarak 
imzalar. 
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak 
Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka 
bir yerde de toplanabilir.  
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