AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
28.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2013, Salı günü, saat 10:00’ da Şirket Merkezimiz
olan Koza Sokak No 22, Akfen Holding A.Ş. binası, Kat:3, Toplantı Salonu, GOP, 06700 ANKARA Türkiye
adresinde yapılacaktır.
2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız
Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Faaliyet Raporu, Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu ve
ekte sunulmakta olan gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli
açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde Şirket
merkezinde www.akfen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik
Genel Kurul sisteminde sayın hissedarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve
yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya
vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.akfen.com.tr adresindeki Şirketimizin internet
sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da 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.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki
yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.akfen.com.tr
internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0312 408 10 00/Ankara Merkez Ofis, 0212 319 87
00/İstanbul Ofis , Fax: 0312 441 07 82/0212 319 87 10) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.
Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi
şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda
paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin
bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından
görülemeyen ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının
bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından 1 (bir) gün önce saat
16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen
“kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma
hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davetlidir.
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.

AKFEN HOLDİNG A.Ş.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
AKFEN HOLDİNG A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığına,
AKFEN HOLDİNG A.Ş.’nin 28.05.2013, Salı günü, saat 10:00’ da Şirket Merkezimiz olan Koza Sokak No 22,
Akfen Holding A.Ş. binası, Kat:3, Toplantı Salonu, GOP, 06700 ANKARA Türkiye (Tel: 0312 408 10 00, Fax:
0312 441 07 82) adresinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda
belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve
gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ........................’yi vekil tayin ettim/ettik.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (Aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretlenmelidir)
a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)
c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN
a. Adet – nominal değeri
b. Oyda imtiyazı olup olmadığı
c. Hamiline – nama yazılı olduğu

:
:
:

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA UNVANI
İMZASI
ADRESİ

:
:

Notlar:

-

(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.
(A) bölümünde, (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :
1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili;
Yönetim Kurulu başkanımızın toplantıya katılması halinde kendisi, mazereti olması halinde herhangi bir
Yönetim Kurulu Üyemizin yapacağı açılış konuşması sonrası; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
(“TTK”) ve Sermaye Şirketleri Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel
Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi yapılacaktır.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi;
TTK ve ilgili yönetmelik çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı’nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını
imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilir.
3. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel
Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”nin görüşülmesi ve onaylanması;
TTK 419. Madde uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan ve EK/5’te sunulmuş olan
"Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
4. Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız
Denetçi Raporu ve sonuç kısmı Faaliyet Raporunda yer alan Bağlı Şirket Raporu’nun okunması,
müzakeresi ve onaylanması;
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim
İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde ve
www.akfen.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim
Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 6762 sayılı yasa uyarınca kanuni denetçiler tarafından
hazırlanmış Denetçi Raporu ve Kurumsal Uyum Raporu Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın
görüşüne ve onayına sunulacaktır.
5. 2012 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kâr Zarar hesapları'nın, Finansal Tabloların okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul
Toplantısı’ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.akfen.com.tr adresindeki
Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde
ortaklarımızın incelemesine sunulan, SPK’nın Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne (“Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ”) istinaden Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları’na (“UMS/UFRS”) uygun olarak hazırlanan ve sunum esasları SPK’nın finansal
raporlama ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen 2012 yılı konsolide bilanço ve kar/zarar hesapları
okunacak ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
6. 2012 yılı ve geçmiş yıl kârlarının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’
nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Kar
Dağıtım Tablosu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım tablosu EK/2’de sunulmuştur.
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri
çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Akis
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.201231.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 662.854.000- TL ana ortaklığa ait
“Konsolide Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, 2012 yılı ve geçmiş yıl karları ile ilgili olarak; iştirak
ve bağlı ortaklıklarımızın devam eden yatırımları ve planlanan yeni yatırımların sermaye gereksinimleri
ile Şirketimizin 2013 yılı içerisindeki operasyonel ve finansal giderlerini dikkate alınarak, hazırlanan
kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/2’de yer almaktadır.

7. Şirket'in 2012 yılı ve geçmiş yıl kârlarının, Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu hakkında Pay
Sahiplerine bilgi verilmesi;
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan finansal sonuçlara göre oluşan Şirketin
2012 yılı karının ve geçmiş yıl karlarının Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu hakkında Genel Kurul’da
pay sahiplerine bilgi verilecektir.
Akfen Holding A.Ş.’ nin Yasal Bilançosunda mevcut Geçmiş Yıllar Zararları toplamı 276.237.970,73
TL olup; 2004 yılı geçmiş yıl karından 1.000.000,00 TL, 2005 yılı geçmiş yıl karından 1.214.743,74
TL, 2006 yılı geçmiş yıl karından 36.159.274,81 TL, iştirak hissesi satış karlarının istisna edilen %75
lik kısmından 161.683.058,48 TL ve 2007 yılı iştirak hissesi satış karlarının istisna edilen %75 lik
kısmından 76.180.893,70 TL tutarında mahsup edilmek suretiyle karşılanması ve böylece geçmiş yıl
zararlarının tamamının geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesi ile ilgili Genel Kurula bilgi verilecektir.
8. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan
değişikliğin onaylanması;
Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı Kanunu’nun “Yönetim
Kurulu” başlıklı 25’nci maddesi gereğince; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.09.2012 tarihli
toplantısında Sayın Pelin Akın'ın istifa etmiş olması sebebiyle; Sözkonusu karar tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliğe , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
363’ncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul’un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul’a kadar
görev yapmak ve Genel Kurul’un onaylaması halinde seleflerinin kalan görev sürelerini tamamlamak
üzere yine Sayın Pelin Akın’ ın gerçek kişi İdare Meclisi üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup,
bu atamalar ortakların onayına sunulacaktır.
Yıl içinde ataması yapılan söz konusu üyelerimizin özgeçmişleri internet sitemizde ve faaliyet
raporumuzda yer almaktadır. Bu kapsamda;
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden
dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu
üyelerinin 2012 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
10. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil, grup içi ve grup dışındaki görevleri
hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması;
Yönetim Kurulu aday listesi ve özgeçmişleri ile grup içi ve grup dışındaki görevleri EK/1’de
sunulmaktadır.
11. Yönetim Kurulu Üye sayısı tespiti ve Yeni Yönetim Kurulu Üye seçimi;
TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu
seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye sayısı tespit edilecek ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca, SPK’nın Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği”ine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi
gerçekleştirilecektir.
6 kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu’nda en az 2 üyenin SPK’nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal
Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.
Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ”de
belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim
Komitesi’nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz 3 Mayıs 2013 tarihli toplantısında Sn. Şaban Erdikler ve
Sn. Nusret Cömert’in Genel Kurul’a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar
vermiştir. Diğer Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri işbu dokümanın 10. Maddesi
çerçevesinde EK/1’dedir.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmesinin görüşülmesi, karara bağlanması;

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde;
yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu Genel Kurul’a sunulacaktır.
13. 2013 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’nun seçimi ve ücretinin Genel Kurulun
onayına sunulması;
SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun
olarak Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen KPMG-Akis Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’ nin seçimi ve ücretleri Genel Kurul onayına
sunulacaktır.
14. Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık'tan gerekli izinlerin alınmış olan esas sözleşmenin 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 ve 22. maddelerin tadil edilmesi hususunun
görüşülerek karara bağlanması;
Esas Sözleşmemizin, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile
uyulması zorunlu hale getirilen ilkelerin ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin
ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler için Genel Kurul tarihi itibariyle Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınmış olacak , Sermaye
Piyasası Kurulu’ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından metinlerde değişiklik yapılması
istendiğinde güncelleme yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığından izin alınmış metinler Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme Değişiklikleri
EK/3’de yer almaktadır.
15. Şirketimiz Yönetim Kurulu’ nun, Şirketimizin 12.09.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’ da
aldığı Geri Alım Programı çerçevesinde 18 ay süre ile pay geri alımı ve alınan payların elden
çıkarılması amacıyla yetkilendirilmesi;
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun, Şirketimizin 12.09.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’ da aldığı Geri
Alım Programı kararı çerçevesinde 18 ay süre ile pay geri alımı ve alınan payların elden çıkarılması
amacıyla yetkilendirilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
16. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara
bilgi verilmesi;
Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili
olarak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari
faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2012 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait
dipnotlardan 24/a maddesinde yer verilmiştir.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili
Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında “İlişkili
Taraflarla” 2012 hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler ile rapor hakkında Genel Kurula bilgi
verilecektir. İlişkili Taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemlere ait detaylı bilgi EK/4’de
sunulmuştur.
18. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel
kurulda ortaklara bilgi sunulması
SPK’nın Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin
Tebliği”nin 4.6.2 no’lu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin
ücretlendirme esasları hakkında Şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiş olan, “Ücretlendirme
Politikası” kapsamında Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları
hakkında Genel Kurul’da ortaklara bilgi sunulacaktır. 2012 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın
38.3 nolu dipnotunda Şirketimiz, bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi ortaklıklarında üst düzey

yöneticilere sağlanan faydalar yer almakta olup, 2012 yılında Akfen Holding’in Yönetim Kurulu
Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşan üst düzey
yöneticilerine sağlanan faydalar toplamı 5.256.953 TL’dir.
19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri
uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin,
üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve
rekabet edebilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması ve geçmiş faaliyet döneminde varsa
söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi;
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, yönetim
hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve
bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu Genel
Kurul onayına sunulacaktır.
2012 yılında bu kapsamda yapılan işlemlere ait detaylı bilgi finansal raporlarda ve işlemler ile ilgili
yapılan KAP açıklamalarında mevcuttur.
20. Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve yapılan bağış ve yardımların genel
kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan
bağışların Genel Kurul’un onayına sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde vakıf ve derneklere
yapılan bağış 154.512,60TL’dir. Sponsorluk ve verilen burslar ile birlikte toplam rakam 918.000 TL’
dir.
Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereği 2013 yılında
yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

21. Dilek ve Temenniler
22. Kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR :
SPK’nın Seri:IV sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği” ve
No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” uyarınca
yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem
maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirketimizin ödenmiş sermayesi 291.000.000 TL’dir.
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı
Hamdi AKIN
Hamdi AKIN
Meral KÖKEN
Nihal KARADAYI
Selim AKIN
Pelin AKIN
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Akınısı Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akfen Turizm Yatırımları ve
işletmecilik A.Ş.
Halka Açık Kısım*

Sermayedeki Payı
(TL)

Sermayedeki Payı
(%)

Grup

57.458.736,00
141.041.014,00
81.088,00
81.088,00
24,00
24,00
7.989.806,00
1.058.000,00

19,75
48,47
0,03
0,03
0,00
0,00
2,75
0,36

A
B
B
B
B
B
B
B

1.058.000,00
82.232.220,00

0,36
28,26

B
B

TOPLAM
291.000.000,00
100,00
* Halka açık kısımda 4.509.654 adet Akfen İnşaat'a ait hisse mevcuttur. Geri alım programı çerçesinde Akfen
Holding tarafından 3.327.816 adet hisse alınmıştır.
Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Genel Kurullarda A Grubu her bir hisse için üç oy
hakkı mevcut olup, oy imtiyazı vardır.
2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek
yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi;
Şirketimizin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının 2012 yılı hesap döneminde gerçekleşen şirket
faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri kapsamında:


12 Mart 2012 tarihinde, TAV Havalimanları Holding A.Ş. (“TAV Havalimanları”)’ndaki %18 ve TAV
Yatırım Holding A.Ş. (“TAV Yatırım”)’deki %20,825 (Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Akfen
İnşaat”)’nin %0,5’lik payı dahil) oranındaki payımızın yaklaşık 435 milyon ABD$ karşılığında
ADP’nin hisselerinin tamamına sahip olduğu sırasıyla Tank ÖWC Alpha GmbH ve Tank ÖWC Beta
GmbH'ya satışına dair hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. 16 Mayıs 2012 tarihinde, söz konusu devir
işlemleri, TAV Havalimanları'nın Şirketimize ödediği 16.347.656 TL tutarındaki temettünün hisse satış
bedelinden düşülmesi suretiyle, Tav Havalimanları için 404.959.655 ABD$ ve Tav Yatırım için toplam
20.825.000 ABD$ hisse satış bedeli (Akfen İnşaat’ın %0,5 payı karşılığı ödenen 500.000 ABD$
dahildir) ödenmesi sonrasında tamamlanmıştır.



10 Eylül 2012 itibariyle Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş.'de mevcut İdeal Enerji Üretimi
Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin kısmi bölünme yolu ile ayni sermaye olarak konulması suretiyle
kurulan, Akfen Holding bağlı ortaklığı Karasular Enerji Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi ("HES
IV")'ndeki %40 hissesinin 22.580.055 Avro bedelle devrine dair Aquila HydropowerINVEST
Investitions GmbH & Co. KG ile Şirketimiz arasında hisse satış sözleşmesi imzalanmış ve söz konusu

işlemin kapanışı 30 Kasım 2012 tarihi itibarıyla düzeltilmiş satış bedeli olan 22.908.113 Avro üzerinden
yapılmış ve hisse devri gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, 13 Mart 2013 tarihinde Şirketimizin HES IV’de kalan %60 hissesinin tamamının Aquila Capital
Wasserkraft Invest GmbH ve Aquila HydropowerINVEST Investitions GmbH & Co. KG’ne 36.550.000
Avro bedelle devrine dair Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devri’nin sözleşme'de yer alan
izinlerin tamamlanmasını müteakkip 25 Haziran 2013 tarihine kadar gerçekleşmesi planlanmaktadır.
3. Pay Sahiplerinin, SPK’nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme
madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;
2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde;
pay sahiplerinden, SPK ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gündeme madde
konulmasına ilişkin talep gelmemiştir.

EK/1 Yönetim Kurulu aday listesi ve özgeçmişleri ile grup içi ve grup dışındaki görevleri;
Hamdi Akın – Yönetim Kurulu Başkanı
Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Hamdi Akın, 1976 yılında inşaat, turizm,
ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Akfen Holding’i kurmuştur. Akın, Akfen Holding’in Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra 2005 yılında Akfen Holding ile hissedarı ve kurucusu olduğu TAV
Havalimanları Holding’in de Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmiştir. İş dünyasındaki dinamizmini ve
gayretini birçok dernek, vakıf ve meslek odası gibi gönüllü kuruluşlarda kurucu ve yönetici olarak görev alarak
sivil toplum örgütlerine de taşıyan Hamdi Akın; Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı (2000-2002), MESS –
Metal Sanayiciler Sendikası Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı (1992-2004), TÜGİAD-Türkiye
Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı (1998-2000), TİSK – Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-2001), TÜSİAD – Türkiye Sanayici İşadamları Derneği
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu & Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı (2008-2009) görevlerini
yürütmüştür.
Akfen Holding ile London School of Economics’in Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü’nün kurucularından
olan Hamdi Akın, 1999 yılında Türkiye’ye iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamak amacıyla kurduğu Türkiye
İnsan Kaynakları Vakfı’nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi
Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti’nin Başkan Yardımcısı’dır.
İrfan Erciyas – Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas Aza
1977 yılında Gazi Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü’nden mezun olan İrfan Erciyas, iş yaşamına
Türkiye Vakıflar Bankası’nda başlamıştır. Türkiye Vakıflar Bankası’nda Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü
yaptıktan sonra 1996-2002 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2002-2003 arasında ise Genel
Müdür olarak görevini sürdürmüştür. 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Akfen Holding’e
katılan Erciyas, başta Araç Muayene İstasyonları, Mersin Uluslararası Limanı ve İDO’nun özelleştirilmesi
olmak üzere, Akfen GYO ve Akfen Enerji’nin kuruluş ve yatırım süreçleri, Akfen Holding ve Akfen GYO’nun
halka arzları, iştiraklerden hisse satışları ve uzun vadeli finansman konularında önemli görevler üstlenmiştir.
İrfan Erciyas Mart 2010’dan bu yana Akfen Holding’de Murahhas Üye olarak görevine devam etmekte olup
Akfen Holding’in birçok iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.
Selim Akın - Yönetim Kurulu Üyesi/Yönetim Kurulu Başkan Vekili
2010 yılında İngiltere’de Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Selim Akın, üniversite
yıllarında Türk Derneği Başkanlığı yapmış olup Türkiye’ye döndüğünde Türkiye Genç İşadamları Derneği
üyesi olmuştur. Aynı zamanda DEİK Türk-Rus İş Konseyi ve DEİK Türk-Irak İş Konseyi Yürütme Kurulu
Üyesidir. İş hayatına Akfen Holding Muhasebe Departmanı’nda başlayan Selim Akın, daha sonra Proje
Geliştirme ve Finansman Departmanları’nda görev yapmıştır. Görev aldığı başlıca projeler, Araç Muayene
İstasyonları’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen
Holding halka arz ve tahvil ihracıdır. Selim Akın, halen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Akfen Holding iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Pelin Akın – Yönetim Kurulu Üyesi
2010 yılında İngiltere’de Surrey Üniversitesi İspanyolca İşletme Bölümü’nden mezun olan Pelin Akın iş
hayatına Madrid’de Deutsche Bank Finans departmanının Strateji bölümünde başladı. Türkiye’ye döndükten
sonra TAV Havalimanları bünyesinde çalışmaya başlayarak geleceğin yöneticisi olarak yetiştirilmek üzere MT
Programına alındı. DEİK İspanyol İş Konseyi’nde etkinlik ve organizatörlük sorumluluğu, DEİK İngiliz İş
Konseyi’nde ise farklı çalışma gruplarında yer alan Akın, aynı zamanda 1999 yılında Hamdi Akın önderliğinde
kurulan TİKAV (Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı)’da Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim
Kurulu Üyesi olarak aktif çalışmalarda bulunmaktadır. Ayrıca Akfen Holding’in ana sponsor olarak destek
verdiği Uluslararası Gençlik Ödülü Derneği’nin de Genel Başkan Yardımcısı olan Pelin Akın, Uluslararası
İlişkilerden Sorumlu olarak derneği uluslararası platformlarda temsil etmektedir. London School of
Economics’de kurulan Çağdaş Türkiye Araştırmalar Kürsüsü’nde ise Danışma Kurulu Daimi Üyeliği ile
Akfen’i temsil ederek 2010 yılından beri kürsü başkanlığını yürütmektedir. GYİAD üyesi olan Pelin Akın,
Akfen Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Şaban Erdikler – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Erdikler, Maliye Müfettişi olarak
altı yıl kamu hizmetinde bulunmuş ve ardından Arthur Andersen’e Vergi Müdürü olarak katılmıştır. 1992
yılında Arthur Andersen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini, 1994 yılında
Balkan ülkelerinin sorumluluğunu üstlenmiştir. 2001 yılında yurt dışında dağılan Andersen Organizasyonu’nun
Türkiye Bölümü’nü Ernst&Young çatısı altında toplayan Erdikler, Ernst&Young Türkiye organizasyonunda iki
yıla yakın bir süre Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Şaban Erdikler, 2004 yılı Ocak ayında bu
görevinden ayrılmış ve Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi’ni kurmuştur.Erdikler, 2010 yılından
bu yana Akfen Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.
Nusret Cömert - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1982 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Cömert, 1983 yılında
İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans üstü eğitimini tamamlamıştır. 1984 yılında Shell Company of
Turkey Ltd’de Samsun Mıntıka Müdürlüğünde başladığı iş yaşamına, 1986 yılında Mersin Mıntıka Müdürü
olarak devam etmiş, 1989’ da Planlama ve Ekonomi Asistanı ve Planlama ve Ekonomi Müdürü ile Yakıtlar
Müdürü, 1994 yılında Ege ve Akdeniz Bölgesi Bölge Müdürü, 1995 yılında Satış Müdürü, 1996 yılında ise
Shell International Gas and Power Ltd-Londra İş Geliştirme Müdürü olmuştur. 1998 yılında ise Shell EP and
Gas Turkey BV Genel Müdürü olarak yurt dışına sorumlu çalışmaya başlamış, 2002 yılında ise bu Şirketin
Murahhas Azalığına atanmış olup, halen sonrasında kurduğu Shell Enerji A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini sürdürmektedir. Türkiye’deki görevlerinin yanı sıra Orta Doğu ve Orta Asya’da şirketin petrol ve doğal
gaz alanlarında arama ve üretim iş geliştirme faaliyetleri ile Türkiye ve Avrupa’ya ilave doğal gaz tedariki
konularında görevler üstlenmiştir. Bir dönem ilave olarak Orta ve Doğu Avrupa’dan da sorumlu olmuştur.
TPAO ile Kasım 2011’de ortak arama anlaşmaları imzalamasının öncülüğünü yaparak Royal Dutch Shell’in
Türkiye’de Akdeniz açıklarında derin deniz ile Güneydoğu Anadolu’da petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine
başlamasını sağlamış, Türkiye’de doğal gaz sektörünün liberalizasyon sürecinin öncülüğünü yapmış ve
Türkiye’nin ilk özel sektör doğal gaz ithal ve toptan satış şirketini kurarak 2007 yılı sonunda faaliyete
geçirmiştir. 2006 yılında Lozan, IMD Business Scool’da Liderlik Eğitimi alan Cömert, 2012 yılı başından
itibaren Boston Harvard Üniversitesinde İleri Liderlik Akademi Üyeliği yapmaktadır.

EK/2 Akfen Holding A.Ş.2012 yılı faaliyetine ilişkin Kar Dağıtım Tablosu

AKFEN HOLDİNG A.Ş. 2012 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
291.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre )
3.992.488,22
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
SPK'ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.

Dönem Karı

4.

Ödenecek Vergiler ( - )

5.

Net Dönem Karı ( = )

6.

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

7.

Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )

8.

NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI ( = )

9.

Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )

10.

Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar
eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı

11.

Ortaklara Birinci Temettü (*)

25.529.166,46

-Nakit

25.529.166,46

705.713.000,00

580.194.105,48

42.859.000,00

0,00

662.854.000,00

580.194.105,48

-

276.237.970,73
15.197.806,74

15.197.806,74

510.428.816,20

288.758.328,01

154.513,00
510.583.329,20

-Bedelsiz
-Toplam
12.

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan
Temettü

13.

Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.' e
temettü

-

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

-

15.

Ortaklara İkinci Temettü

-

16.

İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

-

17.

Statü Yedekleri

-

18.

Özel Yedekler

-

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

20.

Dağıtılması Öngürülen Diğer Kaynaklar
-

Geçmiş Yıl Karı

-

Olağanüstü Yedekler

-

Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca

Esas sözleşme hükümleri
çerçevesinde

485.054.162,74

-

-

-

Dağıtılabilir Diğer Yedekler

** Konsolidasyona tabi iştiraklerin dağıtım kararı alınmamış dağıtılabilir kar tutarlarının toplamı olan 137.227.377,06 TL
düşülerek hesaplanmıştır.

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
GRUBU

TOPLAM TEMETTÜ
TUTARI (TL)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ
HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ

TUTARI
(TL)

ORAN
(% )

BRÜT
25,529,166.46

0.087729094

8.773

NET
21,699,791.49
0.074569730
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI
ORTAKLAR
DAĞITILAN KAR
PAYI TUTARI
(TL)

25,529,166.46

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET
DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (% )

5.000

(1) Karda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayrımına yer verilecektir.

7.457

EK/3: Esas Sözleşmenin İlgili Madde Değişikliklerini İçeren Tadil Metni

ESKİ METİN

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
YENİ METİN

MADDE 2 - ŞİRKETİN UNVANI
Şirketin Unvanı "AKFEN HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ" dir.
Bu Anasözleşmede kısaca "Holding" ve/veya “Şirket”
kelimesi ile anılacaktır.

MADDE 2 - ŞİRKETİN UNVANI
Şirketin Unvanı "AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"
dir.
Bu Anasözleşmede kısaca "Holding" ve/veya “Şirket”
kelimesi ile anılacaktır. Şirketin işletme adı “Akfen Holding”
dir.

MADDE 3 - AMAÇ VE KONU
A.
Holding' in başlıca amaçları şunlardır;
1.
Holding kendisi veya başkaları tarafından
kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve
yönetimine katılarak bunların, yatırım, finansman,
organizasyon ve yönetim konularına, mühendislik
problemlerine birlikte veya toplu bir bünye içerisinde ve
modern işletmecilik kaideleri çerçevesinde çözümler
getirir, risk dağıtır, ekonomide oluşan değişikliklere karşı
yatırımların güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar,
böylece şirketlerin gelişiminde sürekliliği temin eder.
2.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata
aykırılık teşkil etmemek kaydıyla küçük birikimlerin ve
sermayenin birleşmesini sağlayacak büyük yatırımları
gerçekleştirir ve kendisi veya başkaları tarafından
kurulmuş
veya
kurulacak
şirketlerin
sermaye
piyasasından fon sağlamasına yardımcı olur.
3.
Sermaye Piyasası Kanunu md.15/son hükmü saklı
olmak kaydıyla; bünyesindeki fonları birleştirir, bunları
artırmak ve bu fonlarla yeni sermaye şirketleri kurarak,
yeni yatırım alanları yaratmak veya mevcutlara iştirak
ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirmek veya
yenilemek ile ilgili çalışır.
4.
Bünyesi içinde veya dışında geliştireceği sosyal
hizmetlerle gerek mensuplarına ve gerekse topluma
yararlı olmaya çalışır.
B. Holding yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için
ve menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık
faaliyeti niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası
Kanunu md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla sınai,
ticari, mali, zirai ve her çeşit konuda faaliyet gösteren
yerli veya yabancı her çeşit sermaye şirketine kurucu
olarak katılabilir, kurulmuş veya kurulacak olanların
yönetimine katılabilir, hisselerini/paylarını satın alarak
ortak olabilir.
1.
Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy
yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla
Holding, menkul kıymetler alabilir, elden çıkarabilir,
başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin
alabilir.
2.
Holding, sermayesine ve/veya yönetimine
katıldığı her çeşit şirketin yeni konularda girişeceği
yatırımlara ve bağlı olduğu gurupların mali, ekonomik ve
teknik kapasitelerini gözönüne alarak, kararlar vererek
uygulamaya geçer.
3.
Holding grubunda bulunan şirketlerin finansman,

MADDE 3 - AMAÇ VE KONU
A. Holding' in başlıca amaçları şunlardır;
1.
Holding kendisi veya başkaları tarafından kurulmuş
veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak
bunların, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim
konularına,
birlikte veya toplu bir bünye içerisinde ve
modern işletmecilik kaideleri çerçevesinde çözümler getirir,
risk dağıtır, ekonomide oluşan değişikliklere karşı yatırımların
güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar, çalışma alanındaki
başarılarını arttırmak, daha verimli şekilde yönetilmeleri ve
idarelerinin sağlanması amacıyla ortak hizmet alanları
düzenler ve bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek için
çalışır ve böylece şirketlerin gelişiminde sürekliliği temin eder.
2.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık
teşkil etmemek kaydıyla küçük birikimlerin ve sermayenin
birleşmesini sağlayacak büyük yatırımları gerçekleştirir ve
kendisi veya başkaları tarafından kurulmuş veya kurulacak
şirketlerin sermaye piyasasından fon sağlamasına yardımcı
olur.
3.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık
teşkil etmemek ve Sermaye Piyasası Kanunu m. 21/1 hükmü
saklı olmak kaydıyla; bünyesindeki fonları birleştirir, bunları
artırmak ve bu fonlarla yeni sermaye şirketleri kurarak, yeni
yatırım alanları yaratmak veya mevcutlara iştirak ederek
kullandıkları teknolojiyi geliştirmek veya yenilemek ile ilgili
çalışır.
4.
Bünyesi içinde veya dışında geliştireceği sosyal
hizmetlerle gerek mensuplarına ve gerekse topluma yararlı
olmaya çalışır.
B. Holding yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için ve
yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil
etmemek kaydıyla sınai, ticari, mali, zirai ve her çeşit konuda
faaliyet gösteren yerli veya yabancı her çeşit sermaye şirketine
kurucu olarak katılabilir, kurulmuş veya kurulacak olanların
yönetimine katılabilir, hisselerini/paylarını satın alarak ortak
olabilir.
1.
Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak
kaydıyla Holding, menkul kıymetler alabilir, elden çıkarabilir,
başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.
2.
Holding, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı her
çeşit şirketin yeni konularda girişeceği yatırımlara ve bağlı
olduğu gurupların mali, ekonomik ve teknik kapasitelerini
gözönüne alarak, kararlar vererek uygulamaya geçer.
3.
Holding grubunda bulunan şirketlerin finansman, idare
ve işletme organizasyonlarını yapar ve uygular, bunların

idare ve işletme organizasyonlarını yapar ve uygular,
bunların denetlenmesini ve ileriye dönük planlanmasının
yapılmasını sağlar.
4.
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti,
kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı
tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur
5.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek
gerekli açıklamaların yapılması ve aracılık faaliyeti
niteliğinde olmamak kaydıyla, sermayesine ve/veya
yönetimine katıldığı şirketlerin, pay/hisse ve borçlanma
araçları çıkarmasında [suskripsiyon/bunların taahhüdü]
işlemlerine aracılık eder, bunların sonuçlarının pay/hisse
ve borçlanma aracıçıkaran şirketlere ve alıcılara karşı
garantisini verir, geri alma taahhüdünde bulunur.
Satışlarının ve değerlerinin korunmasını sağlayacak
işlemleri yapar.
6.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sermayelerine
ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan
her türlü her çeşit alacaklarını devralır, katıldığı diğer
şirketlere devir ve ciro eder, bu şirketlerin satıcılarına ve
müşterilerine açtıkları kredileri sigorta ettirir veya eder.
7.
Holding, sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı
şirketlerin, mali kontrol, rasyonalite, işletme, ithalat,
ihracat, gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat,
yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere
mali ve hukuki danışmanlık işlerini düzenler ve yürütür.
8.
Yabancı ve yerli şirketler ve gruplar ile işbirliği ve
iştirakler kurarak mali sorumluluk dağıtımına dayanan
anlaşmalar yapar.
9.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, amaç ve
çalışma konusu ile ilgili olarak ve amaçlarını
gerçekleştirebilmek için, menkul ve gayrimenkuller alır,
satar, kiraya verir, kiralar, kendi gayrimenkulleri üzerinde
her türlü ayni ve gayri maddi haklar ile ipotek tesis ettirir,
ipotekleri kaldırır, menkul rehni alır ve verir, hukuki ve
mali tasarruflarda bulunabilir.
10.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Türk Medeni Kanunu
hükümlerine gore ve ilgili mevzuat uyarınca her çeşit
vakıf kurabilir ve işletebilir. Buna ilişkin yeni
düzenlemeler gerekiyorsa esas sözleşmede buna ait
değişiklikler yapabilir.
11.
Aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın, sermaye
ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin, her türlü
finansmanını
tekeffül
edebilir.
Bunlar
lehine,
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak
gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla her çeşit ayni veya
şahsi teminat verebilir. Yönetim Kurulu kararı ile borç
üstlenebilir.
12.
Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı
şirketlerin hukuki ve mali işlem, takip veya her tür
sorunlarının tek elden çözümlenmesi için kendi bünyesi
içerisinde özel komiteler ve/veya kişiler ihdas edebilir,

denetlenmesini ve ileriye dönük planlanmasının yapılmasını
sağlar.
4.
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti,
kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis
etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde
belirlenen esaslara uyulur
5.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek
gerekli açıklamaların yapılması ve aracılık faaliyeti niteliğinde
olmamak kaydıyla, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı
şirketlerin, pay/hisse ve borçlanma araçları çıkarmasında
[suskripsiyon /bunların taahhüdü] işlemlerine aracılık eder,
bunların sonuçlarının pay/hisse ve borçlanma aracıçıkaran
şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir, geri alma
taahhüdünde bulunur. Satışlarının ve değerlerinin korunmasını
sağlayacak işlemleri yapar.
6.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sermayelerine ve
yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her türlü
her çeşit alacaklarını devralır, katıldığı diğer şirketlere devir ve
ciro eder, bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları
kredileri sigorta ettirir veya eder.
7.
Holding, sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı
şirketlerin, mali kontrol, rasyonalite, işletme, ithalat, ihracat,
gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, yatırım
danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere mali ve
hukuki danışmanlık işlerini düzenler ve yürütür.
8.
Yabancı ve yerli şirketler ve gruplar ile işbirliği ve
iştirakler kurarak mali sorumluluk dağıtımına dayanan
anlaşmalar yapar.
9.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, amaç ve çalışma
konusu ile ilgili olarak ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için,
menkul ve gayrimenkuller alır, satar, kiraya verir, kiralar,
kendi gayrimenkulleri üzerinde her türlü ayni ve gayri maddi
haklar ile ipotek tesis ettirir, ipotekleri kaldırır, menkul rehni
alır ve verir, hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir.
10.
Aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın, sermaye
ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin, her türlü
finansmanını tekeffül edebilir. Bunlar lehine, yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye
Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak
kaydıyla her çeşit ayni veya şahsi teminat verebilir. Yönetim
Kurulu kararı ile borç üstlenebilir.
11.
Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin
hukuki ve mali işlem, takip veya her tür sorunlarının tek elden
çözümlenmesi için kendi bünyesi içerisinde özel komiteler
ve/veya kişiler ihdas edebilir, gereğinde iştirak ettiği
şirketlerin bu tür takip, işlem ve sorunlarının çözümü
konusunda kendi bünyesi dışında da uzman elemanlarla süreli
veya süresiz anlaşmalar yapabilir.
12.
İşbu özel bürolar yahut uzmanlar kanalı ile, iştirak
ettiği şirketlerin her tür mali ve hukuki işlerini takip ve intaç
edebilir; gereğinde idari ve kazai mercilerin bütün
kademelerinde, idari, mali ve hukuki ihtilafların
savunmalarını, gene uzman kişilere takip ettirebilir.
13.
Bütün bu hizmetlerine karşılık Holding, iş başına veya
yıllık abonman anlaşmaları yaparak, ücret tahsil edebilir.

gereğinde iştirak ettiği şirketlerin bu tür takip, işlem ve
sorunlarının çözümü konusunda kendi bünyesi dışında da
uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar
yapabilir.
13.
İşbu özel bürolar yahut uzmanlar kanalı ile, iştirak
ettiği şirketlerin her tür mali ve hukuki işlerini takip ve
intaç edebilir; gereğinde idari ve kazai mercilerin bütün
kademelerinde, idari, mali ve hukuki ihtilafların
savunmalarını, gene uzman kişilere takip ettirebilir.
14.
Bütün bu hizmetlerine karşılık Holding, iş başına
veya yıllık abonman anlaşmaları yaparak, ücret tahsil
edebilir.
15.
Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı
şirketlerin, plan, proje, etüd gibi iktisadi, mali ve teknik
hizmetlerinin tek elden yürümesini sağlar. Bu cümleden
olmak üzere, ihale projelerini ve tekliflerini hazırlayabilir
ve gereğinde, iştirakleri nam ve hesabına ihalelere iştirak
edebilir, veya münhasıran kendi namına ve fakat
iştirakleri hesabına ihalelere iştirak edebilir, yahut kendi
nam ve hesabına iştirak ettiği ihaleleri, iştiraklerine
devredebilir. İşbu hizmetlerine karşılık iştiraklere, süreli
veya süresiz, iş başına yahut abonman karşılığı
anlaşmalar yaparak, gelir temin edebilir veya ihalelerin
devri karşılığı muayyen bir bedel alabilir.
16.
Bünyesi içerisinde kendi olanaklarıyla veya
Holding bünyesi dışında anlaşma ile bağlandığı uzmanlar
kanalı ile, özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği
şirketlerin muhasebelerinin ve hukuki işlemlerinin
organizasyonunun yapabilir, yaptırabilir, bu hizmetlerine
karşılık ücret alabilir.
17.
Sermayesine ve/veya yönetimine iştirak ettiği
şirketlerin, her kademedeki personelini yetiştirmek, yahut
uzmanlaştırmak için, süreli veya süresiz kurslar
düzenleyebilir, bu tür hizmetler verdiği iştiraklerden ücret
alabilir.
18.
Aracılık
faaliyeti
niteliğinde
olmaksızın,
iştirakleri arasındaki veya iştirakleri ile üçüncü hakiki
veya hükmi şahıslar arasındaki ticari işlemlerle ilgili
hizmetleri yapabilir. Bu cümleden olmak üzere, ücret
karşılığında her nevi ticari akdin iştirakler arasında
yapılması imkanlarını sağlayabilir ve akdin icrasına
tavassut edebilir. Özellikle, menkul ve gayrimenkul
malların, mamul veya yarı mamul emtianın veya
hammaddenin alım-satımına, yardım edebilir, gereğinde
sözkonusu malların bedelini, kendisine verilen yetki
çerçevesinde tahsil edebilir, malları tarafların nam ve
hesabına nakledebilir.
19.
Kendi namına ve iştirakleri hesabına her nevi
menkul eşya, mamul veya yarı mamul emtia ile
hammaddenin alım ve/veya satımında komisyonculuk
edebilir. Borçlar Kanununun 416. ve devamı
hükümlerinde öngörülen bütün hukuki ilişkileri, iştirakler,
yahut üçüncü şahıslarla, kendi arasında kurabilir.
20.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla ,Sermaye Piyasası
Kanunu md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi,
gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl
içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların
bilgisine sunulması kaydıyla, ulusal ve uluslararası kurum
ve kuruluşlara, organizasyonlara, vakıf ve derneklere

14.
Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin,
plan, proje, etüd gibi iktisadi, mali ve teknik hizmetlerinin tek
elden yürümesini sağlar. Bu cümleden olmak üzere, ihale
projelerini ve tekliflerini hazırlayabilir ve gereğinde, iştirakleri
nam ve hesabına ihalelere iştirak edebilir, veya münhasıran
kendi namına ve fakat iştirakleri hesabına ihalelere iştirak
edebilir, yahut kendi nam ve hesabına iştirak ettiği ihaleleri,
iştiraklerine devredebilir. İşbu hizmetlerine karşılık iştiraklere,
süreli veya süresiz, iş başına yahut abonman karşılığı
anlaşmalar yaparak, gelir temin edebilir veya ihalelerin devri
karşılığı muayyen bir bedel alabilir.
15.
Bünyesi içerisinde kendi olanaklarıyla veya Holding
bünyesi dışında anlaşma ile bağlandığı uzmanlar kanalı ile,
özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin
muhasebelerinin ve hukuki işlemlerinin organizasyonunu
yapabilir, yaptırabilir, bu hizmetlerine karşılık ücret alabilir.
16.
Sermayesine ve/veya yönetimine iştirak ettiği
şirketlerin, her kademedeki personelini yetiştirmek, yahut
uzmanlaştırmak için, süreli veya süresiz kurslar düzenleyebilir,
bu tür hizmetler verdiği iştiraklerden ücret alabilir.
17.
Aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın, iştirakleri
arasındaki veya iştirakleri ile üçüncü hakiki veya hükmi
şahıslar arasındaki ticari işlemlerle ilgili hizmetleri yapabilir.
Bu cümleden olmak üzere, ücret karşılığında her nevi ticari
akdin iştirakler arasında yapılması imkanlarını sağlayabilir ve
akdin icrasına tavassut edebilir. Özellikle, menkul ve
gayrimenkul malların, mamul veya yarı mamul emtianın veya
hammaddenin alım-satımına, yardım edebilir, gereğinde
sözkonusu malların bedelini, kendisine verilen yetki
çerçevesinde tahsil edebilir, malları tarafların nam ve hesabına
nakledebilir.
18.
Kendi namına ve iştirakleri hesabına her nevi menkul
eşya, mamul veya yarı mamul emtia ile hammaddenin alım
ve/veya satımında komisyonculuk edebilir. Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla,
Borçlar Kanununda
öngörülen bütün hukuki ilişkileri,
iştirakler, yahut üçüncü şahıslarla, kendi arasında kurabilir.
19.
Sermaye Piyasası Mevzuatı’ nın örtülü kazanç
aktarımına dair düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek
başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Resmi ve Özel merciler
tarafından ya da ilgili kurum veya kuruluşlar, kişilerceyurt
içinde ya da yurt dışında açılmış ihalelere iştirak edebilir,
20.
Amaç ve konusu ile ilgili malların toptan ve perakende
alımı ve satımı, nakliyesi, pazarlanması, ithalatı, ihracatını,
mutemetliği ve transit ticareti ile iştigal edebilir, ihale, artırma
ve eksiltmelere girebilir, gümrük komisyonculuğu yapmamak
üzere konusu ile ilgili gümrük işlemleri ve muameleleri
yapabilir,
21.
Holding maksat ve mevzu ile ilgili faaliyetleri için
faydalı veya lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin,
ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz ve telif
hakları marka, model, resim ve ticaret unvanlarını know-how
teknik bilgi gibi gayri maddi hakları ihdas edebilir, kısmen
yada tamamen satın alabilir, kiralayabilir, kullanabilir,
satabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları
tanıyabilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir,
22.
Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti,
kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis
etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde

bağış yapabilir ve yardımlarda bulunabilir,
21.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Resmi ve Özel
merciler tarafından ya da ilgili kurum ve kuruluşlarca yurt
içinde ya da dışında açılmış ihalelere iştirak edebilir,
22.
Amaç ve konusu ile ilgili malların toptan ve
perakende alımı ve satımı, nakliyesi, pazarlanması,
ithalatı, ihracatını, mutemetliği ve transit ticareti ile iştigal
edebilir, ihale, artırma ve eksiltmelere girebilir, gümrük
komisyonculuğu yapmamak üzere konusu ile ilgili
gümrük işlemleri ve muameleleri yapabilir,
23.
Holding maksat ve mevzu ile ilgili faaliyetleri için
faydalı veya lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin,
ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz ve
telif hakları marka, model, resim ve ticaret unvanlarını
know-how teknik bilgi gibi gayri maddi hakları ihdas
edebilir, kısmen yada tamamen satın alabilir,
kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir,
üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir ve benzeri
hukuki tasarruflarda bulunabilir,
24.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek
gerekli açıklamaların yapılması ve menkul kıymet portföy
işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak
kaydıyla, Holding amaç ve faaliyet konusunu
gerçekleştirebilmek, ihtiyacını
karşılamak
veya
kaynaklarını değerlendirmek için her türlü gayrimenkul
ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir,
gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen
veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların
tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir. Holding adına
kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri
nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon
ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları
gerçekleştirebilir, Holding amaç ve faaliyetlerini
gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile
belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana,
yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir.
Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya
başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her
türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve
şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve
üst hakkı tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst
hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis
edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen
veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve
kuruluşlara kiraya verebilir, Holdingin borçlarının temini
veya amacını gerçekleştirmek için Holdingin menkul
veya gayrımenkul malları üzerinde ipotek, rehin,
gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak,
sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir,
üçüncü kişilerden olan alacakları veya üçüncü kişilerin
menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü
geçen
hakları
kabul
edebilir.
Yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında,
Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek gerekli
açıklamaların yapılması kaydıyla aval ve kefaletleri kabul
edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi
teminatlar alabilir ve verebilir, üçüncü şahısların
borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir,
menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti

belirlenen esaslara uyulmak, yatırımcıların aydınlatılmasını
teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca
talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması ve yatırım
hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla,
Holding amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek,
ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek
için her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın
alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri
akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya
verebilir, bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir.
Holding adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu
daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim,
parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları
gerçekleştirebilir,
Holding
amaç
ve
faaliyetlerini
gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile
belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola
terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve
alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait
gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair
gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir,
fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakkı tesis edebilir, fek
edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve
şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst
hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı
gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, Holdingin
borçlarının temini veya amacını gerçekleştirmek için
Holdingin menkul veya gayrımenkul malları üzerinde ipotek,
rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak,
sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir,
üçüncü kişilerden olan alacakları veya üçüncü kişilerin
menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen
hakları kabul edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen
özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep
edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla aval ve
kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni
ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir, üçüncü şahısların
borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir,
menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve
kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir.
Holding’in borçlarının ve alacaklarının temini için Medeni
Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili
her çeşit
iltizamî
ve
tasarrufî işlemler
yapabilir,
gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her
türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü
devir ve ferağı yapılabilir, yapılan devir ve ferağı kabul
edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve
sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir.
23.
Holding amaçlarının tahakkuku için gerekli olan
bilumum, gereç ve tesisleri satın alabilir, satabilir,
kiralayabilir, ithal edebilir, finansal kiralama sözleşmeleri
yapabilir,
24.
Yurt içinde ve dışında şube, irtibat bürosu, temsilcilik,
acentelik, bayilik, mümessillik açabilir,
25.
Bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü
kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi,
gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde
yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması,
yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından
belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına
eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak

ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları
imzalayabilir. Holding’in borçlarının ve alacaklarının
temini için Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve
gayri maddi haklarla ilgili her çeşit
iltizamî
ve
tasarrufî işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde
mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta
bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı
yapılabilir, yapılan devir ve ferağı kabul edebilir, tapuya
şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu
muamelelerini ifa ve intac edebilir.
25.
Holding amaçlarının tahakkuku için gerekli olan
bilumum, gereç ve tesisleri satın alabilir, satabilir,
kiralayabilir, ithal edebilir, finansal kiralama sözleşmeleri
yapabilir,
26.
Yurt içinde ve dışında şube, irtibat bürosu,
temsilcilik, acentelik, bayilik, mümessillik açabilir,
27.
Mer’i mevzuat hükümleri dairesinde ve Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı
kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere katma
bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca
vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine
yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara üniversitelere
öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara
yardım ve bağışta bulunabilir,
28.
Yetkili kuruluşlar ile birlikte sigorta hizmetleri
organize edebilir,
29.
Çeşitli işletme ve hizmet modelleri kapsamında
organizasyon ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterebilir,
iştigal konusu ile ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük
hizmetleri verebilir,
30.
Holding bünyesinde iştigal konusu ile ilgili olarak
AR-GE merkezi oluşturabilir.

şekilde genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il
özel idarelerine, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara,
derneklere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, bilimsel
araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve
kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi
veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir, derneklere üye
olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurul’ da belirlenen üst
sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.
26.
Yetkili kuruluşlar ile birlikte sigorta hizmetleri
organize edebilir,
27.
Çeşitli işletme ve hizmet modelleri kapsamında
organizasyon ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterebilir,
iştigal konusu ile ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük
hizmetleri verebilir,
28.
Holding bünyesinde iştigal konusu ile ilgili olarak
AR-GE merkezi oluşturabilir.
Holding, yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek
istediği taktirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel
kurulun onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı
taktirde Holding bu işleri de yapabilecektir,
1.
Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın
uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin alınacaktır,
2.
Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak
yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma
yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Holding, yukarıda gösterilen konulardan başka işlere
girişmek istediği taktirde yönetim kurulunun teklifi
üzerine durum genel kurulun onayına sunulacak ve bu
yolda bir karar alındığı taktirde Holding bu işleri de
yapabilecektir,
1.
Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu
kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli
izin alınacaktır,
2.
Şirket,
yukarıda
belirtilen
hususları
gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi
amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine
getirecektir.
MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Şirket merkezi Ankara' dadır. Adresi Koza Sokak No:22
GOP/ANKARA' dır. Ticaret Bakanlığına ve Sermaye
Piyasası Kurulu’na haber vermek kaydı ile yurt içinde ve
dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden

MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
irket merkezi Ankara' dadır. Adresi Koza Sokak No:22
GOP/ANKARA' dır. Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası
Kurulu’na haber vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında
şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret
Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan
ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve
Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini

ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süreci içinde
tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

süreci içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih
sebebi sayılır.

MADDE 6 – SERMAYE
Holding, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16 Nisan 2010
tarih ve B.02.1.SPK.0.13-504 3939 sayılı izni ile kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiştir.
Holding’ in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (bir
milyar) TL. olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari
değerde 1.000.000.000 paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel
kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Holding’in çıkarılmış sermayesi 104.513.890.-TL iken,
bu defa rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle 7.870.000.TL artırılarak, 112.383.890.-TL’ye çıkarılmıştır. Bu
sermaye, her biri [1.-TL] değerinde 28.729.368 adet A
Grubu ve 83.654.522 adet B Grubu olmak üzere,
112.383.890 adet paya ayrılmıştır.
28.729.368 adet A Grubu hisse Hamdi Akın’ a verilmiş,
A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır.
Bu defa artırılan 7.870.000.-TL sermaye, 7.870.000 adet
B Grubu hamiline yazılı payların halka arzı suretiyle
karşılanmıştır.
Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A
Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay
çıkarılacaktır.
Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.
Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu’nun esas
sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı
kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak
suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına
kadar arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu nominal değerin üstünde pay ve
pay/hisse çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak
haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da
yetkilidir.

MADDE 6 – SERMAYE
Holding, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16 Nisan 2010 tarih ve
B.02.1.SPK.0.13-504 3939 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiştir.
Holding’ in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (bir
milyar) TL. olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde
1.000.000.000 paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı
izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda
izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir
tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak
suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre
için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Holding’in çıkarılmış sermayesi 145.500.000 -TL’dir. Bu
sermaye, her biri 1.-TL değerinde 28.729.368 adet A Grubu ve
116.770.632 adet B Grubu olmak üzere, 145.500.000 adet
paya ayrılmıştır. *
Mevcut sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Şirket’ in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya
azaltılabilir.
28.729.368* adet A Grubu hisse Hamdi Akın’ a verilmiş olup,
A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır.
Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A ve
B Grubu pay sahiplerinin Şirket’te sahip oldukları payların
oranı nispetinde yeni A ve B Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye
artırımlarına pay sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta
ihraç edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla
birlikte alarak iştirak ederler.
Sermaye artırımları dolayısıyla primli olarak ihraç edilecek
payları taahhüt edenler, ihraçları tarihinde pay senedinin itibari
değerine ilaveten tespit edilecek primleri TTK’nın ilgili
maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket’e ayrıca ödeyeceklerdir.
Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda Türk Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin
arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın
çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak suretiyle yukarıda
belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya, nominal değerin üstünde (primli) veya altında pay
çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının kısmen
veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya
yetkilidir.Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
*Şirket sermayesinin 291.000.000 TL’ ye çıkarılması öncesi
SPK’ ya esas sözleşme tadil başvurusunda bulunulduğundan
Şirket Sermayesi 145.500.000 TL görünmekte olup,

Şirketimiz’in kayıtlı sermaye sistemi içerisinde arttırılmış ve
tescili tamamlanmış sermayesi 291.000.000 TL’ dir.
MADDE 7 – PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ
Nama yazılı pay sahibi hissedarlar paylarını satmak
istedikleri taktirde bu devir ancak yönetim kurulu kararı
ile ve işlemin pay defterine yazılması ile hüküm ifade
eder. Yönetim kurulu sebep göstermeden pay devrini
onaylamayabilir.
Hamiline yazılı payların devri ve temliki Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine tabidir.

MADDE 7 – PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ
Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye
Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.
Şirket nezdinde, sadece pay defterinde Merkezi Kayıt
Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı
bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı
sahibi kabul edilirler.
Şirket’in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri
bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
uygulanır. Şirket’in kendi paylarını geri alması veya ivazlı
şekilde rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket
edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır..
A Grubu payların, borsa dışında devredilebilmesi ancak Şirket
Yönetim Kurulu’nun onayı ile mümkündür. Şirket Yönetim
Kurulu, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek
değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler
hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

MADDE 8 - SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI
İHRACI
Holding, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümlerine göre; Yönetim Kurulunun
yetkisinde olmak üzere, finansman bonosu, kar ve zarar
ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile
değiştirilebilir tahvil ve her türlü borçlanma aracı ile
mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile ihraç
edilmesine engel bulunmayan diğer menkul kıymetleri
ihraç edebilir. Katılma intifa senedinin ihracına genel
kurul yetkilidir.

MADDE 8 - SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI İHRACI
Holding, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümlerine göre; Yönetim Kurulunun
yetkisinde olmak üzere; finansman bonosu, kar ve zarar
ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, paya dönüştürülebilir
tahvil ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek
her türlü semaye piyasası aracı ile borçlanma aracı ve
mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile ihraç
edilmesine engel bulunmayan diğer menkul kıymetleri ihraç
edebilir. Katılma intifa senedinin ihracına genel kurul
yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulur.

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ,
GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU
TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ,
GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU
TOPLANTILARI

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı,
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul
tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz en az 6
üyeden oluşan ve çoğunluğu icrada görevli olmayan bir
yönetim kuruluna aittir.
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık
etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun
yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili
seçer
Yönetim Kurulu’ na 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 üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir.
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden
seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle
boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz
bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk
Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından
seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz en az 6 üyeden oluşan ve
çoğunluğu icrada görevli olmayan bir yönetim kuruluna aittir.
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 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, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık
etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda
başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Türk Ticaret
Kanunu’ nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve
yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak
getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan

kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin
süresini tamamlar
Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman
görevden alınabilir.
Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum
gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu’nun yılda
en az dört defa toplanması zorunludur.
Yönetim Kurulu, Başkan veya Başkan Vekili veya her bir
Yönetim Kurulu Üyesi tarafından TTK ve Sermaye
Piyasası Mevzuatına uygun olarak toplantıya çağrılabilir.
Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye
ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş
veya iadeli taahhütlü gönderilmiş olması şartıyla faks ile
yapılır.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı
şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması
talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer
üyelerin muvafakatlarını 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 toplanabilir.
Yönetim kurulu en az toplam üye sayısının yarıdan fazlası
ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların
çoğunluğu ile alır.
Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca tespit edildiği halde
aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir
ödenek alırlar.

vekili de yetkilidir.
Yönetim Kurulu’ na 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 üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev
süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi
mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması
halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici
olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar.
Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına
kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin 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 konularda Yönetim
Kurulu karar almaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman
görevden alınabilir.
Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe
toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu’nun yılda en az dört defa
toplanması zorunludur.
Yönetim Kurulu Toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile
teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya
iadeli taahhütlü gönderilmiş olması şartıyla faks ile yapılır.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen
kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde
bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin en az
üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakatlarını yazılı olarak
bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Aynı önerinin tüm
Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar
alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta
bulunması şart 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.
Yönetim kurulu en az toplam üye sayısının yarıdan fazlası ile
toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile
alır.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip
olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda
Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği” 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 ilgili Bakanlık
Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi
sağlanır.
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
toplanabilir.
Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca tespit edildiği halde
aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir
ödenek alırlar.

MADDE 10- MURAHHAZ AZA VE GENEL
MÜDÜR
Yönetim Kurulu, TTK’ nun 319. Maddesi uyarınca
aşağıda belirtildiği gibi bazı yetkilerini Yönetim Kurulu
Üyesi olan bir Murahhaz Aza’ ya bırakabilir. Murahhaz
Aza Şirket’ in iş amaçlarının idaresi ve takibi ile yönetici
kadrosunun performansından sorumlu olacaktır.
Yönetim Kurulu ayrıca yetkilerinin bir kısmını tayin ettiği
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına bırakabilir.
Genel Müdür, Şirketi ilgili mevzuat, ana sözleşme,
Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda verimlilik ve
karlılık ilkeleri çerçevesinde basiretli bir tacir gibi
yönetmekle yükümlü, aksine davranışlardan sorumludur.
Şirket, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda Genel
Müdür tarafından yönetilir.
Murahhaz Aza, Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcıları Yönetim Kurulu Kararı ile atanır ve
Yönetim Kurulu Kararı ile görevden alınırlar.
Murahhaz Aza, Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcılarının görevleri atamalarının yapıldığı ilk
Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir ve bunlara Şirket adına imza yetkisi
verebilir. Bu gibi müdürlere TTK’ nun 342 ve devamı
hükümleri uygulanır.

MADDE 10- MURAHHAZ AZA VE GENEL MÜDÜR
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.
Iç yönergede detayları düzenlenecek Murahhaz Aza Şirket’ in
iş amaçlarının idaresi ve takibi ile yönetici kadrosunun
performansından sorumlu olacak, Genel Müdür ise, Şirketi
ilgili mevzuat, ana sözleşme, Yönetim Kurulu Kararları
doğrultusunda verimlilik ve karlılık ilkeleri çerçevesinde
basiretli bir tacir gibi yönetmekle yükümlü, aksine
davranışlardan sorumlu olacaktır.
Murahhaz Aza, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları
Yönetim Kurulu Kararı ile atanır ve Yönetim Kurulu Kararı ile
görevden alınırlar.
Genel Müdür’ ün, Genel Müdür Yardımcıları’ nın ve Şirket
adına imza yetkisine haiz diğer müdürlerin ve vekillerin vazife
süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim müddetleri ile
sınırlı değildir.

Genel Müdür’ ün, Genel Müdür Yardımcıları’ nın ve
Şirket adına imza yetkisine haiz diğer müdürlerin ve
vekillerin vazife süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin
seçim müddetleri ile sınırlı değildir.
Murahhaz Aza, Genel Müdür ve Yardımcılarının alacağı
ücretler Yönetim Kurulunca belirlenir.
Yönetim Kurulu, yukarıdaki yetkilerini kullanmadığı
takdirde T.T.K.'nun 317-321'inci maddeleri hükümleri
cari olur.
MADDE 11- YÖNETİM KOMİTELERİ

MADDE 11- YÖNETİM KOMİTELERİ

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu’nun görev ve
sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için

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.
Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek,
kendisine arz olunacak husuları hazırlamak, bütün önemli
meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar
vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi
çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite
veya komisyon kurabilir.

yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin
görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz
olunacak husuları hazırlamak, bütün önemli meseleler
hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan
kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda
üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon
kurabilir.

MADDE 12 - ŞİRKET TEMSİL VE İLZAM

MADDE 12 - ŞİRKET TEMSİL VE İLZAM

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim
Kurulu’ na ve yetkilendirildiği çerçevede Murahhas Aza,
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına aittir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket
unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili
kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza
sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya
kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’ na
ve Murahhas Aza’ya veya müdür olarak üçüncü kişilereiç
yönerge de yer alan yetkililere,
aittir. Şirket tarafından
verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli
olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi
temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından
çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi
veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.
Yönetim kurulunun yönetimi devrettiği durumlarda, temsile
yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın
noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan
edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil
yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere
karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece
merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte
kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar
geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375.’nci
maddesi hükümleri saklıdır.
Şirket temsilinin tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin
yönetim kurulu üyesi olması, temsil yetkisinin müdüre
devredilmesi durumunda ise en az bir yönetim kurulu üyesinin
de temsile yetkili kılınmış olması gerekir.

MADDE 13 - DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 13 - DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Genel Kurul, gerek ortaklar arasından ve gerekse
dışarıdan, en çok üç yıl için, iki denetçi seçer.

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı
ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi
hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.

Denetçilerden biri A grubu pay/hisse sahiplerinin
çoğunluğu tarafından önerilen adaylar arasından diğeri ise
B grubu pay/hisse sahiplerinin çoğunluğu tarafından
önerilen adaylar arasından Genel Kurul’ ca seçilir.
Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı
kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir.
Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler.
Şirket’in yıllık mali tabloları ile, sermaye piyasası

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 366. Maddesi
uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim
düzeni kurabilir.
Şirket’in yıllık finansal tabloları ile, sermaye piyasası
düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması
zorunlu kılınan ara finansal tabloları ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve
Genel Kurul tarafından onaylanmış, uluslararası alanda

düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi
tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif
edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış,
uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim
firması tarafından denetlenecektir. Sermaye Piyasası
Kurulu’nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız
denetleme hakkındaki düzenlemelerine uyulur.

tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından
denetlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız
denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetleme hakkındaki
düzenlemelerine uyulur.
Denetçilerin, aylık ücretleri
sözleşme ile tespit olunur.

Genel

Kurulca

onaylanan

Denetçilerin, aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.
MADDE 14- GENEL KURUL

MADDE 14- GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Davet Şekli: Genel Kurul’lar, olağan ve olağanüstü olarak
toplanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına
ilişkin ilan ve duyurular mevzuat ile öngörülen usullerin
yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her
türlü iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden en az üç hafta
önce yapılır.

Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan genel kurul ve olağanüstü
genel kurul olarak toplanır.

Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları,
toplantı tarihinden en az üç hafta önce, T.C. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Başkanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.
Bu bildirime, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler
de eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır
Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirket’in hesap
döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve
senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket
işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Toplantı Yeri: Genel kurul yönetim merkezinin binasında
veya Yönetim Kurulunun Ankara veya İstanbul İl sınırları
içerisinde toplantı için tayin edeceği bir mahalde toplanır.
Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar,
kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri
vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket’e ortak
olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri
ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.
Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler.
Vekaletnamenin, yazılı olması şarttır. Vekil, yetki
devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla,
oyu devredenin isteği doğrultusunda kullanmak
zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye
Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine
uyulur. Türk Ticaret Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta yer
alan düzenlemeler imkan verdiği ölçüde ortakların
toplantıya elektronik ortamdan katılmaları sağlanır.
Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında, A Grubu ortakların, 1 pay karşılığı 3 oy
hakkı, B Grubu ortakların1 pay karşılığı 1 oy hakkı
vardır.

Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket organlarının seçimine,
finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna,
kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının
oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları
ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer
konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her
hesap dönemi için yapılan toplantılardır.
Olağanüstü genel kurul toplantısı ise; Şirket için lüzumu
halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan
ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin
oluşturduğu toplantılardır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarına ilişkin ilan ve duyurular mevzuat ile öngörülen
usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü
iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden en az üç hafta önce
yapılır.
Genel Kurullar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli yerlere bildirilir. Yapılacak
ilan ve bildirimlerde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine
uyulması şarttır
Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirket’in hesap
döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en
az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin
gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Toplantı Yeri: Genel kurul yönetim merkezinin binasında veya
Yönetim Kurulunun Ankara veya İstanbul İl sınırları içerisinde
toplantı için tayin edeceği bir mahalde toplanır.
Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye
yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya
yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri
arasından veya hariçten tayin edilir.
Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini
diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı
ile temsil ettirebilirler. Şirket’e ortak olan vekiller, kendi
oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Olağan ve
olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu
toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu’nun Türk
Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan toplantı
nisaplarında değişiklik yapan hükümleri saklıdır.
Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası
Mevzuatına uygun olarak düzenlenir.
Genel kurul toplantılarında, Kurumsal Yönetim
İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte
sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve
ipotek verilmesine dair işlemler hakkında karar alınması
zorunluğunun ortaya çıktığı hallerde oy hakkı ve karar
yeter sayıları ve diğer ilgili hususlarda Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
uyulur.

oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim
Kurulu belirler. Vekaletnamenin, yazılı olması şarttır. Vekil,
yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla,
oyu devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.
Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası mevzuatı
hükümlerine uyulur.
Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında,
A Grubu ortakların, 1 pay karşılığı 3 oy hakkı, B Grubu
ortakların1 pay karşılığı 1 oy hakkı vardır. Oy kullanımında,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat hükümlerine uyulur.
Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Olağan ve
olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki
nisaplarda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.
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
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.
Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası
Mevzuatına uygun olarak düzenlenir.
Genel kurul toplantılarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin
uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile
şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler
lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine dair işlemler
hakkında karar alınması zorunluğunun ortaya çıktığı hallerde
oy hakkı ve karar yeter sayıları ve diğer ilgili hususlarda
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uyulur.

MADDE 15 BULUNMASI

TOPLANTILARDA

KOMİSER

MADDE 15 - TOPLANTILARDA
TEMSİLCİSİ BULUNMASI

BAKANLIK

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza
etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul
toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını
taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
ilgili Bakanlık temsilcisinin katılması hakkında Türk Ticaret
Kanunu’ nun 407. Maddesinin 3. Fıkrası hükmü uygulanır.

MADDE 16 – İLAN

MADDE 16 – İLAN

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve
Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda
belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır. Genel kurul
toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra,
mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı
sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim
vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta
önceden yapılır.
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun
düzenlemeleri saklıdır.

ilanlara

ilişkin

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere uymak
kaydıyla yapılır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen
hususlarda ilan Şirket internet sitesinde yapılır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri
saklıdır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre yapılacak
özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü
açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre
yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca
öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun
olarak, zamanında yapılır.
MADDE 18 - KARIN DAĞITIMI

MADDE 18 - KARIN DAĞITIMI

Şirket’in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre
tespit edilir.

Şirket’in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit
edilir.

Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi,
Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar
ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu
vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden
indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda
gözüken net (safi) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde
tevzi olunur.

Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi,
Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile
Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler,
hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten
sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken dönem karı,
varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
Genel Kanuni Yedek Akçe:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a)
1)

% 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.

%5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:
2)
Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış
tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda
birinci temettü ayrılır.
3)
Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel
Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket’in
memurlarına, çalışanlarına ve işçilerine dağıtılmasına
karar verme hakkına sahiptir.
4)
Pay Sahipleri için belirlenen birinci temettü
dağıtıldıktan sonra kalan dağıtılacak karın % 1’i Türkiye
İnsan Kaynakları Vakfı’ na dağıtılır.

Birinci Temettü:
b)
Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının
ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü
ayrılır.
c)
Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul,
kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer
nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme
hakkına sahiptir.
d) Pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtıldıktan
sonra kalan dağıtılacak karın % 1’i Türkiye İnsan Kaynakları
Vakfı’ na dağıtılır.

İkinci Temettü:
5)
Net kardan, yukarıdaki bentlerde belirtilen
meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul,
kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak
dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.

İkinci Temettü:
e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde
belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul,
kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya
veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca
kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
6)
Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça,
esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden

dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş
sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra
bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun 466.
maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca, ikinci tertip
kanuni yedek akçe ayrılır.
7)
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler
ayrılmadıkça, Esas Sözleşme’de pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya pay biçiminde
dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla
kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, Yönetim
Kurulu üyeleri ile, Şirket’in memur, çalışan, işçilerine ve
çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer
nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar
verilemez.
8)
Temettü hesap dönemi itibariyle, mevcut payların
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
9)
Temettü bakımından pay grupları arasında
imtiyaz yoktur.
10)
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve
zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine
Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı
hükümlerine uyulur.

ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek
akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı
dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi
kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

MADDE 19 – TEMETTÜ AVANSI

MADDE 19 – KAR PAYI AVANSI

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş
olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesi ile
Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak şartıyla ilgili yıl ile
sınırlı kalmak üzere, bağımsız sınırlı denetimden geçmiş
3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan mali
tablolarda yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı
dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu’na
verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin
verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü
avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir
temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar
verilemez.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine
kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

MADDE 20- MALİ TABLO VE RAPORLARIN
SERMAYE
PİYASASI
KURULU’
NA
GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI

MADDE 20- MALİ TABLO VE RAPORLARIN
SERMAYE PİYASASI KURULU’ NA GÖNDERİLMESİ
VE KAMUYA DUYURULMASI

Holding tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nca
düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile,
bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız
denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen
usul ve esaslar dâhilinde Kurul’a gönderilecek ve
Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya
duyurulacaktır.

Holding
tarafından,
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nca
düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız
denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim
raporu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca
kamuya açıklanır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne,
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit
olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı,
yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca
kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından
verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
Kar payı bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

MADDE 21- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra,
Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet
edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas
sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin
haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararnın TTK
454/4. Maddesi istisna olmak üzere, imtiyazlı pay sahipleri
kurulunca onaylanması gerekir.
MADDE
21KANUNİ
HÜKÜMLER
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

VE

MADDE 22- KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL
YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından
önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü
ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat,
rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim
kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı
sayılır.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı
ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından
önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili
taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve
ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
uyulur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere
uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu
kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve
nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

EK/4: İlişkili Taraflara 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler
İlişkili taraf bakiyeleri
31 Aralık tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir:
2012
2011
Ticari alacaklar
13.687
6.000
Ticari olmayan alacaklar
8.789
5.068
22.476
11.068
Ticari borçlar
Ticari olmayan borçlar

14.889
30.441
45.330

25.125
15.564
40.689

31 Aralık tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan uzun vadeli alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir:
2012
2011
Ticari alacaklar
2.391
5.510
Ticari olmayan alacaklar
43.211
39.225
45.602
44.735
Ticari borçlar
Ticari olmayan borçlar

621
17.103
17.724

1.083
9.002
10.085

Bu notta belirtilmeyen Şirket ve bağlı ortaklıkları ile müştereken kontrol edilen ortaklıklar arasında gerçekleşen
diğer tüm işlemler konsolidasyon sırasında eliminasyon işlemine tabi tutulmuştur. Grup ile diğer ilişkili taraflar
arasındaki bakiyelerin detayları takip eden sayfada açıklanmıştır.
31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup’un ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacak bakiyeleri aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar:
Tibah Development
Medinah Airport Joint Venture (“MAJV”)
BTA Deniz Yolları ve Limanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BTA”)
Sky Oryx Joint Venture
ATÜ
Diğer

2012
6.558
3.623

2011
---

1.228
966
621
691
13.687

-4.175
1.110
715
6.000

31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup’un ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari olmayan alacak bakiyeleri aşağıdaki
gibidir:
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari olmayan alacaklar:
Sera Yapı
Tepe İnşaat
MAJV
Task Water B.V.
Diğer
Şüpheli alacak karşılığı (Not 11)

2012
4.226
2.158
1.064
-1.341
-8.789

2011
932
3.670
-6.598
466
(6.598)
5.068

31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup’un ilişkili taraflardan uzun vadeli ticari alacak bakiyeleri aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflardan uzun vadeli ticari alacaklar:
LCC Sabha International Airport Project

2012
1.145

2011
2.379

Sky Oryx Joint Venture
Diğer

607
639

1.909
1.222

2.391

5.510

31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup’un ilişkili taraflardan uzun vadeli ticari olmayan alacak bakiyeleri aşağıdaki
gibidir:
İlişkili taraflardan uzun vadeli ticari olmayan alacaklar:
Akfen Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.(“Akfen GYT”)
Hyper Foreign
Kirazlı Konutları Adi Ortaklığı
Diğer

2012
38.441
3.239
1.239
292

2011
32.421
2.724
1.181
2.899

43.211

39.225

Akfen GYT gayrimenkul projelerini geliştirme amacı ile kurulmuş bir şirket olup, portföyünde geliştirilmekte
olan projeler bulunmaktadır. Söz konusu arazilerin mülkiyet/kullanım hakları ile ilgili işlemler büyük ölçüde
tamamlanmıştır. Akfen GYT, projelerini Akfen İnşaat’ın faaliyet konusunu karşılayacak şekilde ihale etmeyi
planlamakta olup geliştirilmekte olan projelerin inşaatların yapımına ve/veya bu projelere hissedar olunmasına
dair ilk reddetme hakkının Akfen İnşaat’a tanınması şartıyla Akfen İnşaat tarafından Akfen GYT’ye borç
verilmiştir. Söz konusu tutarlar mevzuata uygun olacak şekilde faizlendirilmektedir.
31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup’un ilişkili taraflara kısa vadeli ticari borç bakiyeleri aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar:
Muscat CCC & TAV Cons.
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.
Ibs Sigorta Brokerlik Hiz. A.Ş. (IBS Sigorta)
Sky Oryx Joint Venture
Diğer

2012
5.612
2.424
2.228
2.212
2.413
14.889

2011
4.202
2.502
3.721
11.475
3.225
25.125

IBS Sigorta, Grup’a sigorta aracılık hizmeti vermektedir.
Sky Oryx Joint Venture ile ilgili borçlar, Grup’un inşaat işleri için aldığı avanslara ilişkindir.
31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup’un ilişkili taraflara kısa vadeli ticari olmayan borç bakiyeleri aşağıdaki
gibidir:
İlişkili taraflara kısa vadeli ticari olmayan borçlar:
Tav Ege
Tibah Development
TAV Urban Georgia LLC
MAJV
ATÜ
Sky Oryx Joint Venture
TGS
Diğer

2012
14.832
11.166
1.450
1.159
337
136
-1.361

2011
----1.177
9.540
2.785
2.062

30.441

15.564

31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup’un ilişkili taraflara kısa vadeli ticari olmayan borç bakiyeleri aşağıdaki
gibidir:
İlişkili taraflara uzun vadeli ticari olmayan borçlar:

2012

2011

Tibah Development
Tav Yatırım
ATÜ
Tav Ege
Diğer

8.869
5.873
1.228
1.104
29

-3.740
4.927
-335

17.103

9.002

31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait, Grup’un ilişkili taraflarla yaptığı işlemler aşağıda özetlenmiştir:
İlişkili taraf işlemleri
İlişkili taraflara verilen hizmetler:
Şirket
ATÜ
TAV Ege
MAJV
Sky Oryx Joint Venture
Akfen GYT
BTA
Tibah Development
TAV İstanbul.
TAV Makedonya
MIP
TAV Gazipaşa
TAV Tunus
TAV Havalimaları
Diğer

2012
Tutar İşlem
43.177 Satış
İnşaat
14.366 Hizmetleri
İnşaat
14.360 Hizmetleri
İnşaat
9.231 Hizmetleri
6.389 Faiz geliri
3.223 Satış
İnşaat
2.360 Hizmetleri
İnşaat
1.531 Hizmetleri
İnşaat
156 Hizmetleri
1.056 Satış
İnşaat
-- Hizmetleri
İnşaat
-- Hizmetleri
-- Faiz geliri
4.279

2011
Tutar
İşlem
55.818 Satış
-- --- -15.344 İnşaat Hizmetleri
-- --- --- -5.151 İnşaat Hizmetleri
23.024 İnşaat Hizmetleri
-- -261 İnşaat Hizmetleri
215 İnşaat Hizmetleri
1.035 Faiz geliri
9.022

ATÜ’ye verilen hizmetler, gümrüksüz mağaza imtiyaz gelirinin, oransal konsolidasyona göre elimine olmayan
kısmından oluşmaktadır.

İlişkili taraflardan alınan hizmetler:
Şirket
Tepe Servis ve Yönetim Hizmetleri
A.Ş.
MAJV
Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri
BTA
IBS Sigorta
Sera Yapı
TAV G.
TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Tepe İnşaat
TAV İnşaat

2012
İşlem

Tutar

Alımlar
Alımlar
Alımlar
Alımlar
Alımlar
Alımlar
Alımlar
Alımlar
Alımlar
Finansman
-- gideri

8.809
7.606
2.465
2.193
1.975
1.520
159
424
--

2011
Tutar

İşlem

Alımlar
--Alımlar
Alımlar
-Alımlar
Alımlar
Alımlar
Finansman
364 gideri

1.083
--538
2.261
-1.968
813
1.741

Alsim Alarko Adi Ortaklığı
TAV İnşaat
Diğer

-- Diğer
İnşaat
-- Hizmetlei
2.657

1.162 Diğer
463 İnşaat Hizmetleri
1.969

EK/5: İç Yönerge
AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA
İÇ YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Akfen Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve
usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge,
Akfen Holding Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul
tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı
başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli
görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Uyulacak hükümler
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin
hükümlerine uygun olarak yapılır.
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı
pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık
temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca Şirketin Genel
Müdür, Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdürü, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanan uzmanları, ses ve
görüntü alma işini yapacak olan teknisyenler/Şirket çalışanları ayrıca salonda bulunabilecek kişiler arasındadır.
Ayrıca basın mensupları Genel Kurul öncesinde Yönetim Kurulu’ndan yazılı olarak izin almak ve kimlik
bilgilerini vermek şartı ile Genel Kurula izleyici olarak katılabilirler.
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin
temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de
yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri
imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen
bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler
tarafından yapılır.
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç
duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin
görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim Kurulu ayrıca elektronik genel kurulun ses ve görüntü
kayıtlarının alınmasını sağlar.
Toplantının açılması
MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kuruşu’nun Ankara veya
İstanbul il sınırları içerisinde toplantı için tayin edeceği bir mahalde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun
416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan
yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde
belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması
MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde
öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu
da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru
görevlendirilir. Ayrıca, elektronik genel kurul sistemini yönetmek amacı ile uzman personel ve teknik işlemlerin
toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayıda teknik uzman kişiler toplantı başkanı tarafından
görevlendirilir.
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama
hususunda yetkilidir.
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge
hükümlerine uygun hareket eder.
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı
yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan
şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu
çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp
yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı
belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı
gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına
geçirmek.
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili
olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca
yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını
ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık
faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği
varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının,
yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya
çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin
eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında
belirtmek.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik
kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin
toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde
gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula
okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini,
kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula
açıklamak.
k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen
kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca
getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna
bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak
toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek,
karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir
tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi
raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve
tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu
üyelerinden birine teslim etmek.
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından
gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa
bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem
maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal
tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara
bağlanamaz:
a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp
almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal
tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette
üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı
halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda
hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile
karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi
istenen konular gündeme konulur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Toplantıda söz alma
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya
diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve
başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise
söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi
aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip
konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma
hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir.
Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu
üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu,
görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca
kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip
gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş
usul ve esaslar uygulanır.
Oylama ve oy kullanma usulü
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar.
Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir.
Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen

kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını
kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul
veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy
sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar
veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili
kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar
uygulanır.
Toplantı tutanağının düzenlenmesi
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları
payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan
soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz
oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen
esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı
şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi
için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış
olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve
pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık
temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne
surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve
yazıyla tutanakta belirtilir.
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı,
soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta,
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir.
Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Toplantı sonunda yapılacak işlemler
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer
tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında
düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce
onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları
tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş
gün içerisinde internet sitesine de konulur.
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir
nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.
Toplantıya elektronik ortamda katılma
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda
katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler
Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve
bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri
saklıdır.
(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak
temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine
uyulması zorunludur.
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel
kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Akfen Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim
kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule
tabidir.
İç Yönergenin yürürlüğü
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Akfen Holding Anonim Şirketinin 2012 yılına ilişkin olağan genel
kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunularak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde
yürürlüğe girer.

