AKFEN HOLDiNG ANONiM ~iRKETi
ANASOZLE~MESi
KURULU~ VE ESAS HUKUMLER
MADDEI-KURUCULAR
A~aglda Adlan Soyadlan, ikametgahlan ve uyruklan yazIiI Kurucular arasmda Tiirk Ticaret Kanununun
Anonim Sirketler Ani Surette Kurulu~lan hakkmdaki hiiklimlerine gore bir Anonim Sirket te~kil edilmi~tir.
1. HAMDi AKIN
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA
2. HASAN AKIN
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA
3. HiKMET AKIN
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA
4. SAFAK AKIN
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA
5. FATMA MERAL KOKEN
Koza Sokak No: 22 GOP/ ANKARA
6. NiHAL KARADA YI .,. ... ... ... ...
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA

TC. Tabiiyetinde
TC. Tabiiyetinde
TC. Tabiiyetinde
TC. Tabiiyetinde
TC. Tabiiyetinde
TC. Tabiiyetinde

MADDE 2 - ~iRKETiN UNV ANI
Sirketin Unvam "AKFEN HOLDiNG ANONiM SiRKETi" dir.Bu Anasozle~mede klsaca "HOLDiNG" kelimesi
ile amlacaktlr.
MADDE 3 - AMA<;::VE KONU
1Holding' in ba~hca ama<;lan ~unlardlr;
3.1.1.
Holding kendisi veya ba~kalan tarafmdan kurulmu~ veya kurulacak Holdinglerin sermaye ve
yonetimine katIlarak bunlann, yatmm, finansman, organizasyon ve yonetim konularma, mlihendislik
problemlerine birlikte veya toplu bir biinye i<;erisinde ve modem i~letmecilik kaideleri <;er<;evesinde
<;oziimler getirir, risk dagltIr, ekonomide olu~an degi~ikliklere kar~1 yatmmlarm giivenli bir ~ekilde
siirdiiriilmesini saglar, boylece Holdinglerin geli~iminde siirekliligi temin eder.
3.1.2.
Kii<;iik birikimlerin ve sermayenin birle~mesini saglayacak biiyiik yatmmlan ger<;ekle~tirir ve sermaye
piyasasmm yaratilmasilla yardimci olur.
3.1.3.
Biinyesindeki fonlan birle~tirir, bunlan artlrmak ve bu fonlarla yeni sermaye Holdingleri kurarak, yeni
yatmm alanlan yaratmak veya mevcutlara i~tirak ederek kullandlklan teknolojiyi geli~tirmek veya
yenilemek ile ilgili <;ah~lr.
3.1.4.
Biinyesi i<;inde veya dl~mda geli~tirecegi sosyal hizmetlerle gerek mensuplanna ve gerekse topluma
yararh olmaya <;ah~lr.
3.2Holding yukandaki ama<;lanm ger<;ekle~tirebilmek i<;in smai, ticari, mali, zirai ve her <;e~it konuda
faaliyet gosteren yerli veya yabanci her <;e~it sermaye Holdingine kurucu olarak katIlabilir, kurulmu~ veya
kurulacak olanlann yonetimine katIlabilir, hisselerini satin alarak ortak olabilir.
3.2.1.
Holding, elinde bulunan hisse senetlerini satabilir, ba~ka hi sse senetleri ile degi~tirebilir, rehin edebilir,
rehin alabilir.
3.2.2.
Holding, sermaye yonetimine katlldlgl her <;e~itHoldingin yeni konularda giri~ecegi yatmmlara grup
Holdinglerin mali, ekonomik ve teknik kapasitelerini gozoniine alarak, kararlar vererek uygulamaya
ge<;er.
3.2.3.
Holding grubunda bulunan Holdinglerin finansman, idare ve i~letme organizasyonlanm
yapar ve
uygular, bunlarm denetlenmesini ve ileriye donUk planlanmasmm yapIimaslm saglar.
3.2.4.
Sermayesine katIidlgl Holdinglerin, hisse senedi ve tahvil <;Ikarmasillda suskripsiyon i~lemlerine
araclhk eder, bunlarlll sonu<;larmlll hisse senedi ve tahvil <;Ikaran Holdinglere ve ahcIiara kar~1
garantisini verir, geri alma taahhiidiinde bulunur. Satl~larmm ve degerlerinin korunmasml saglayacak
i~lemleri yapar.
3.2.5.
Sermayelerine ve yonetimlerine katIidlgl Holdinglerin satl~larmdan dogan her tUrlii her <;e~it
alacaklanm devrahr, katIldlgl diger Holdinglere ve devir ve ciro eder, bu Holdinglerin satIcllarma ve
mii~terilerine a<;tIklan kredileri sigorta ettirir veya eder.
3.2.6.
Holding, sermayelerine ve yonetimlerine katIldlgl Holdinglerin, mali kontrol, rasyonalite, i~letme,
ithalat, ihracat, giimriik, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki dam~manhk i~lerini
diizenler ve yiiriitiir.

3.2.7.

Yabancl ve yerli holdingler ve Holdingler ile i~birligi ve i~tirakler kurarak mali sorumluluk dagltImma
dayanan anla~malar yapar.
3.2.8.
Amae;: ve e;:ah~ma konusu ile ilgili olarak ve amae;:lanm gere;:ekle~tirebilmek ie;:in, menkul ve
gayrimenkuller ahr, satar, kiraya verir, kiralar, kendi gayrimenkulleri iizerinde her tiirlii ayni ve gayri
maddi haklar ile ipotek tesis ettirir, ipotekleri kaldmr, menkul rehni ahr ve verir, hukuki ve mali
tasarruflarda bulunabilir.
3.2.9.
Tiirk Ticaret Kanununun 468. Maddesi uyannca Holding' in ve katI1dlgl Holdinglerin memur ve
miistahdem ve i~e;:ileri ie;:in kanuni ~ahsiyeti haiz yardlm sandlklan vesair sosyal orgiitler kurabilir.
Bunlann siirekliliklerini, yonetimlerini ve i~letimlerini temin ile mevcutlarml en iyi ~ekilde
degerlendirecek yatmmlara gidebilir.
3.2.10. TUrk Medeni Kanunu hiikiimlerine gore ve ilgili mevzuat uyarmca her e;:e~itvaklfkurabilir ve i~letebilir.
Buna ili~kin yeni diizenlemeler gerekiyorsa esas sozle~mede buna ait degi~iklikler yapabilir.
3.2.11. Araclhk faaliyeti niteliginde olmakslZln, sermaye ve/veya yonetimine i~tirak ettigi Holdinglerin, her
rurlii finansmamm tekeffiil edebilir. Bunlar lehine, her e;:e~itayni veya ~ahsi teminat verebilir. Yonetim
Kurulu karan ile bore;:iistlenebilir.
3.2.12. Sermayesine ve/veya yonetimine katIldlgl Holdinglerin hukuki ve mali i~lem, takip veya her tilr
sorunlannm tek elden e;:oziimlenmesi ie;:inkendi biinyesi ie;:erisinde ozel biirolar ihdas edebilir, gereginde
i~tirak ettigi Holdinglerin bu tUr takip, i~lem ve sorunlarmm e;:oziimiikonusunda kendi biinyesi dl~mda
da uzman elemanlarla siireli veya siiresiz anla~malar yapabilir.
3.2.13. i~bu ozel biirolar yahut uzmanlar kanah ile, i~tirak ettigi Holdinglerin her rur mali ve hukuki i~lerini
takip ve intae;:edebilir; gereginde idari ve kazai mercilerin biirun kademelerinde, idari, mali ve hukuki
ihtilaflarm savunmalanm, gene uzman ki~ilere takip ettirebilir.
Biitiin bu hizmetlerine kar~lhk Holding, i~ ba~ma veya yI1hk abonman anla~malan yaparak, iicret tahsil
edebilir.
3.2.14. Sermayesine ve/veya yonetimine katIldlgl Holdinglerin, plan, proje, etiid gibi iktisadi, mali ve teknik
hizmetlerinin tek elden yiiriimesini saglar. Bu ciimleden olmak iizere, ihale projelerini ve tekliflerini
hazlrlayabilir ve gereginde, yavru Holdinglerin nam ve hesabma ihalelere i~tirak edebilir, veya
miinhaSifan kendi namma ve fakat yavru Holdingler hesabma ihalelere i~tirak edebilir, yahut kendi nam
ve hesabma i~tirak ettigi ihaleleri, yavru Holdinglere devredebilir. i~bu hizmetlerine kar~lhk yavru
Holdinglerle, siireli veya siiresiz, i~ ba~ma yahut abonman kar~lhgl anla~malar yaparak, gelir temin
edebilir veya ihalelerin devri kar~lhgl muayyen bir bedel alabilir.
3.2.15. Biinyesi ie;:erisinde kendi olanaklanyla veya Holding biinyesi dl~mda anla~ma ile baglandlgl uzmanlar
kanah ile, ozellikle sermaye ve yonetimine i~tirak ettigi Holdinglerin muhasebelerinin ve hukuki
i~lemlerinin organizasyonunun yapabilir, yaptIrabilir, bu hizmetlerine kar~I11kiicret alabilir.
3.2.16. Sermayesine ve/veya yonetimine i~tirak ettigi Holdinglerin, her kademedeki personelini yeti~tirmek,
yahut uzmanla~tIrmak ie;:in, siireli veya siiresiz kurslar diizenleyebilir, bu tiir hizmetler verdigi
Holdinglerden iicret alabilir.
3.2.17. Araclhk niteliginde olmakslzm, yavru Holdingler arasmdaki veya yavru Holdingler ile iie;:iinciihakiki
veya hiikmi ~ahlslar arasmdaki ticari i~lemlerle ilgili hizmetleri yapabilir. Bu ciimleden olmak iizere,
iicret kar~lhgmda her nevi ticari akdin Holdingler arasmda yapI1masl imkanlarml saglayabilir ve akdin
icrasma tavassut edebilir. Ozellikle, menkul ve gayrimenkul mallarm, mamul veya yan mamul emtianm
veya hammaddenin ahm-satImma, yardlm edebilir, gereginde sozkonusu mallann bedelini, kendisine
verilen yetki e;:ere;:evesindetahsil edebilir, mallan taraflarm nam ve hesabma nakledebilir.
3.2.18. Kendi namma ve sermayesine i~tirak ettigi Holdingler hesabma her nevi menkul e~ya, mamul veya yan
mamul emtia ile hammaddenin ahm ve/veya satlmmda komisyonculuk edebilir. Bore;:lar Kanununun
416. Ve devaml hiikiimlerinde ongoriilen biitiin hukuki ili~kileri, yavru Holdingler, yahut iie;:iincii
~ahlslarla, kendi arasmda kurabilir.
3.3.
Ulusal ve uluslararasl kurum ve kurulu~lara, organizasyonlara, vaklf ve demeklere bagl~ yapmak ve
yardlmlarda bulunmak,
3.4.
Ozelle~tirme idaresi Ba~kanhgl ve Resmi ve Ozel merciler tarafmdan ae;:I1ml~ihalelere i~tirak edebilir,
Holding, bu amae;:ve konunun gere;:ekle~tirilmesi ie;:in:
1. imtiyaz, yatmm, organizasyon, hizmet, danl~manhk, franchise ve i~letim sozle~meleri akdedebilir ve ifa
edebilir,
2.
3.
4.

Arsa veya arazi satm alabilir, kiralayabilir,
Yurt ie;:inde ve dl~mda uzun, orta ve klsa vadeli kredi anla~malarl akdedebilir, kefalet kredileri temin
edebilir,
Holding maksat ve mevzu ile ilgili faaliyetleri ie;:infaydah veya liizumlu olan yurt ie;:ive yurt dl~l izin,
ruhsatname, ihtira beratl, alameti farika, lisans, imtiyaz ve telifhaklan marka, model, resim ve ticaret
unvanlanm know-how teknik bilgi gibi gayri maddi haklan klsmen yada tamamen
m alabilir,

kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir, iizerlerinde intifa ve rehin haklan talllyabilir ve
benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.
5.

Yerli ve/veya yabanci Holdinglerle anla~malar yaparak yurt ir;:ive yurt dl~mda ihalelere girebilir ve
taahhiitte bulunabilir,

6.

Kurucu ortak olarak katlldlgl ve i~tirak ettigi mevcut veya kurulacak Holdinglerin idare ve teknik
organizasyonlanlll saglayabilir.

7.

Faaliyet alallina giren konularla ilgili olarak dalll~manhk ve kontrolliik hizmetleri verebilir fizibilite
etUdleri, proje tanzimi teknik ve ekonomik etUdleri yapabilir, yaptlrabilir, yerli ve yabanci ki~i ve
kurulu~larla ticari faaliyetlere girebilir,
Amar;: ve konusu ile ilgili mall ann toptan ve perakende ahml ve satIml, nakliyesi, pazarlanmasl, ithalatl,
ihracatml, mutemetligi ve transit ticareti ile i~tigal edebilir, ihale, artlrma ve eksiltmelere girebilir,
giimriik komisyonculugu yapmamak iizere konusu ile ilgili giimriik i~lemleri ve muameleleri yapabilir.

8.

9.

Holding amar;: ve faaliyet konusunu gerr;:ekle~tirebilmek,
ihtiyacml
kar~I1amak veya kaynaklanlll
degerlendirmek
ir;:in her tiirlii gayrimenkul ve menkul mal ve haklarl satm alabilir, satabilir,
gayrimenkul satI~ vaadi sozle~meleri akdedebilir, klsmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir,
bunlarm tapuya tescillerini ve ~erhlerini yaptIrabilir. Holding adma kaylth gayrimenkuller ile ilgili
olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile i1gili her nevi muamele
ve tasarruflan gerr;:ekle~tirebilir, Holding amar;: ve faaliyetlerini gerr;:ekle~tirmeye yonelik kamu kurum
ve kurulu~lan ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, ye~il alana, yola terk i~lemleri yapabilir,
ayrlca feraglanlll verebilir. Borr;: ve alacaklanndan dolayl maliki bulundugu veya ba~kalarma ait
gayrimenkuller iizerinde leh ve aleyhte her tiirlii ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diger ayni ve ~ahsi
haklan tesis edebilir, fek edebilir, ipka, i~tira, alt ve iist hakkl tesis edebilir, fek edebilir, alml~ oldugu
iist haklan iizerinde her tiirlii ayni ve ~ahsi haklar tesis edebilir, iist hakkl siiresi r;:err;:evesinde iist
hakkml klsmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancl gerr;:ek ki~i ve kurulu~lara kiraya verebilir,
Holdingin borr;:lanllln temini veya Holding amacml gerr;:ekle~tirmek ir;:in Holdingin menkul veya
gayrlmenkul mallan iizerinde ipotek, rehin, gayrimenkul miikellefiyeti,
i~letme rehni, intifa, irtifak,
siikna hakkl ve her tUrlii ayni veya ~ahsi hak tesis edebilir, iir;:iincii ki~i1erden olan alacaklan veya
Holding amacml gerr;:ekle~tirmek ir;:in iir;:iincii ki~ilerin menkulleri ve gayrimenkulleri iizerinde tesis
edilen sozii ger;:en haklan kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her tUrlii hak ve alacaklan
ir;:inayni ve ~ahsi teminatlar alabilir ve verebilir, iir;:iincii~ahlslann borr;:lanna kar~lhk gayrimenkullerini
ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, iir;:iincii~ahlslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve
kefalet anla~malan imzalayabilir. Holdingin borr;:larmm ve alacaklarmm temini ir;:in Medeni Kanun
hiikiimleri geregince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her r;:e~it iltizami
ve tasarrufi i~lemler
yapabilir, gayrimenkuller iizerinde miikellefiyetli ve miikellefiyetsiz her tUrlii tasarrufta bulunabilir, bu
hususlarda gerekli her tiirlii devir ve feragl yapllabilir, yapilan devir ve feragl kabul edebilir, tapuya ~erh
verebilir, verilen ~erhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir.

10.

Mahkemelerdeki
izale-i ~iiyu davalanlll izleyerek
ihalelerinde i~tirak edebilir ve pey siirebilir,

belirli

yerlerdeki

potansiyel

gayrimenkullerin

II. Hazine ve belediyelerle irtibata ger;:erek veya 3. ki~ilerden toplu konut, ticaret ve sanayi alalll ya da
i~letmeye uygun olan arazi yada arsalarl dogrudan satm alabilir, Gayrimenkuller satm alarak parsellere
boliip satabilir,
12.

13.

14.

15.
16.

Konut, i~yeri, devlet binalan, sanayi, turizm, saghk, egitim, spor ve kiiltiirel tesislerin arsalann ve diger
gayrimenkullerin ahm ve satlml, iman ve in~asl, kiralanmasl ile i~tigal edebilir ve bunlarm iizerinde
ayni ve ~ahsi tasarruflarda bulunabilir,
634 sayill Kat miilkiyeti Kanununa gore tanzim edilmi~ ve tapuya tescil edilmi~ kat irtifaklanlll
baglmslz boliimlerin tamamml veya bir klsmml satm alabilir, satm alma vaadinde bulunabilir.
Gayrimenkulleri iizerinde kat irtifakl ve kat miilkiyeti tesis edebilir.
Holding i~leri ir;:in gerekli her tiir kara, deniz, hava ta~lt larl satm alabilir, kiralayabilir,
satabilir,
devredebilir, kiraya verebilir, bunlar iizerinde ayni ve ~ahsi tasarruflarda bulunabilir, finansal kiralama
sozle~meleri akdedebilir,
Holding amar;:larmm tahakkuku ir;:in gerekli olan bilumum, gerer;: ve tesisleri satm alabilir, satabilir,
kiralayabilir, ithal edebilir, finansal kiralama sozle~meleri yapabilir,
Faaliyet konulan ile ilgili olarak yurt ir;:inde ve yurt dl~mda yeni Holdingler kurabilir, kurulmu~
Holdinglere ortak olabilir veya hisse satm alabilir, sahip oldugu hisseleri aracIllk yapmamak ~artlyla
satabilir, yerli ve yabanci gerr;:ek ve tiizel ki~ilerle ortakhk kurabilir, kurulu ortakhklara katilabilir,
mevcut i~letmelere i~tirak edebilir, birle~ebilir, devir alabilir, araclhk etmemek kaydlyla bunlarm
hisselerini, tahvillerini, diger menkul klymetlerini alabilir, satabilir, miibadele edebilir, re . ve teminat

olarak gosterebilir. Yurt i'tinde ve dl~mda ~ube, irtibat biirosu, temsilcilik, acentelik, bayilik,
mUmessillik a'tabilir,
17. Mer' i mevzuat hUkUmleri dairesinde genel bUt'teye dahil dairelere katma bUt'teli idarelere, il ozel
idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanman vakIflara kamu menfaatlerine yararh sayilan
demeklere, bilimsel ara~tIrma geli~tirme faaliyetinde bulunan kurum ve kurulu~lara Universitelere
ogretim kurumlanna ve bu gibi ki~i veya kurumlara yardlm ve bagl~ta bulunabilir.
18. Yetkili kurulu~lar ile birlikte sigorta hizmetleri organize edebilir
19. <;:e~itli i~letme ve hizmet model1eri kapsammda organizasyon ve hizmet sektOrlerinde faaliyet
gosterebilir, i~tigal konusu ile ilgili olarak dam~manhk ve kontrol1Uk hizmetleri verebilir.
20. Holding biinyesinde i~tigal konusu ile ilgili olarak AR-GE merkezi olu~turabilir.
21.

Holdingin ama't ve konusunun icap ettirdigi bUtUn ticari i~leri ve muameleleri icra ve ifa edebilir ve
bUtUn bu maksat ve konulanm ger'tekle~tirmek i'tin yukanda belirtilen i~letme mevzuu 'ter'tevesinde
kalmak ~artlyla biitUn haklan iktisap ve bor't1an iltizam edebilir,

Holding, yukarlda gosterilen konulardan ba~ka i~lere giri~mek istedigi taktirde yonetim kurulunun teklifi Uzerine
durum genel kurulun onayma sunulacak ve bu yolda bir karar ahndlgl taktirde
Holding bu i~leri de
yapabilecektir.
Ana sozle~me degi~ikligi niteliginde olan i~bu kararm uygulanabilmesi
gerekli izin almacaktlr.

i'tin Sanayi ve Ticaret Bakanhgmdan

MADDE 4 - SiRKETiN MERKEZ VE SUBELERi
Sirket merkezi Ankara' dadlr. Adresi Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA' dlr. Ticaret Bakanhgma haber vermek
kaydl ile yurt i'tinde ve dl~mda ~ubeler a'tabilir. Adres degi~ikliginde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve
TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve aynca Sanayi ve Ticaret Bakanhgl'na bildirilir. Tescil ve ilan
edilmi~ adrese yapilan tebligat ~irkete yapilml~ saylhr. Tescil ve ilan edilmi~ adresinden aynlml~ olmasma
ragmen, yeni adresini sUreci i'tinde tescil ettirmemi~ ~irket i'tin bu durum fesih sebebi saYlhr.
MADDE 5 - HOLDiNG' iN SURESi
Holding SUresiz kurulmu~tur.
MADDE 6 - SERMA YE
Sirketin sermayesi 104.513.890,00 TL' dir. Bu sermaye her biri 1 TL.(bir TUrk Lirasl) klymetinde 104.513.890
adet hisseye ayrilml~tIr. Onceki sermaye olan 62.722.890,00 TL' nin tamammm Odenmi~ oldugu YMM A Sahin
AVCI'nm 04.06.2007 tarih ve YMM-06103474*415/073/2007-019
sayill raporu ile sabittir.
Bu defa, Akfen A Ityap I Yatmmlan Holding A.S.' nin Turk Ticaret Kanunu'nun 451 ve 5520 sayill Kurumlar
Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri hUkumleri dairesinde devralmmasl nedeniyle Sirketimiz sermayesinin
41.791.000,00 TL tutarmda artacagl Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.05.2009 tarih ve 2009/696 D.iS
kararl ile tayin edilen bilirki~inin 05.06.2009 tarihli bilirki~i raporu ve 22.06.2009 tarihli ek bilirki~i raporunda
yer aldlgmdan Sirket sermayesi 41.791.000,00 TL tutarmda arttmlarak 104.513.890,00 TL' ye 'tlkanlml~tlr.
Devir
alman
Akfen
Altyapl
Yatmmlan
Holding
AS.'
nin
ozvarhgmdan
kar~llanan
41.791.000,00TLkar~illgmda,
devralman Akfen Altyapl Yatmmlan Holding AS.' nin ortaklarma Birle~me
Sozle~mesi uyarmca Akfen Holding AS.' nin hisseleri verilmi~tir.
Sermayenin tamaml odenmedik'te hamiline yazlh hisse senedi 't1kanlamaz, taahhUt edilen sermayenin tamaml
Odendikten sonra Sirket hisse senetleri Genel Kurul kararl ile hamiline yazill hisse senetlerine donu~tUriilebilir.
MADDE 7 - HisSE SENETLERi VE iNTiF A SENETLERi
Hisse senetlerinin tamaml nama yazlh olarak 'tlkartilml~tlr. Sermayenin tamaml Odenmedik'te hamiline hisse
senedi 'tlkartilamaz. Hissedarlar hisse senetlerini satmak istedikleri taktirde bu devir ancak yonetim kurulu karan
ile ve i~lemin pay defterine yazilmasl ile hUkUm ifade eder. Yonetim kurulu sebep gostermeden pay devrini
onaylamayabilir.
MADDE 8 - KAR VE ZARAR ORTAKLIGI
BELGESi, TAHViL FiNANSMAN BONOSU VE
MENKUL KIYMET <;IKARILMASI
Holding yasal hukumler 'ter'tevesinde yurt i'tinde ve yurt dl~mda ger'tek ve tUzel ki~ilere satIlmak amaci ile her
nev'i tahvil ve kar ve zarara i~tirakli kar ve zarar ortakhgl belgeleri, Finansman bo Ian gibi her tUrlu
bor'tlanma senedi ve benzeri menkul klymet ihra't edebilir.

Tiirk Ticaret Kanunu hiikumlerine gore hisse senedi ile degi~tirilebilir, teminath veya teminatslz tahvil ve karzarar ortakhgl belgelerinin, finansman bonolannm ve her tiirlu menkul klymet 9lkanlmasma Genel Kurul
yetkilidir.
Belirtilen ~ekil ve ~artlara uymak ve gerekli izni almak kaydl ile biitiin i~lemlerin yonetim kurulunca
yiiriitiilmesi, 9lkartllacak kar ortakhgl belgesinin tutannm ve bunlarca verilecek kar oranmm tespiti ve diger
konularda genel kurulca yonetim kuruluna tam yetki verilebilir.
MADDE 9 - YONETiM KURULUNUN SiJRESi VE GOREVLERi
9 .1. Kurulu~u
Sirket i~leri ve yonetimi Turk Ticaret Kanunu hilkumlerine uygun olarak Genel Kurul tarafmdan hissedarlar
arasmda belirlenecek en az U9 iiyeden olu~an bir yonetim kurulu tarafmdan yilriitiililr.
9.2. Yonetim Kurulunun Siiresi
ilk Yonetim Kurulu Oyelerinin se9i1mesinden soma gene I kurul tarafmdan se9i1ecek yonetim kurulu iiyeleri en
90k ii9 yIl i9in se9ilebilirler. Genel, Yonetim Kurulu iiyelerinin gorev siirelerini belirlemekte yetkilidir.
Suresi biten yonetim kurulu uyesinin yeniden se9i1mesi milmkundiir. Genel Kurul luzum yonetim kurulu
uyelerini her zaman degi~tirebilir.
9.3. Yonetim Kurulu ToplantIlan
Yonetim kurulu ~irket i~leri gerektikge toplalllr. Yonetim kurulu iiye saylsmm yandan bir fazlasl ile toplalllr ve
toplantlda hazlr bulunanlarm yansmm bir fazlasl ile karar verir. Ancak ayda bir defa toplanmasl zaruridir.
9.4. Yonetim Kurulunun Gorevleri
Sirketin yonetimi ve ortaklarla U9ilncu ki~ilere kar~1 temsili yonetim kuruluna aittir. Yonetim kurulu ~irketin
amacma dahil olan ve ~irketin idamesi i9in gerekli biitiin her nev'i i~leri ve hukuki i~lemleri ~irket adma
yapmaya ve ~irket unvallllll kullanmaya yetkilidir.
Yonetim kurulu gerek kanunular ve gerekse ana sozle~me ile a9lk9a yasaklanmayan
gerektirmeyen i~lerin tiimil i9in karar ahp uygulamaya yetkilidir.

ve genel kurulun karanlll

Yonetim kurulu kanunu ve ana sozle~me ile ozelIikle gene I kurul ve denet9ilere verilen i~ler dl~mda kalan biltiin
konularda kara almaya ve uygulamaya ~irket adma i~lem yapmaya ve ~irket temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.
MADDE 10 - ~iRKET TEMSiL VE iLZAM
Sirketin yonetimi ve dl~anya kar~1 temsili yonetim kuruluna aittir. Sirket tarafmdan verilecek biltun belgelerin ve
yapllacak sozle~melerin gegerli olabilmesi i9in bunlarm ~irket unvalll altma konmu~ ve ~irketi temsil ve ilzama
yetkili kIlmdlklan yonetim kurulu tarafmdan 91kartIlacak imza sirkiileri ile tespit, tescil ve ilan edilecek ki~i veya
ki~ilerin imzalarml ta~lmasl gereklidir.
MADDE 11 - DENET<;iLER VE GOREVLERi
Genel Kurul gerek hissedarlar ve gerekse dl~andan en 90k il9 yIl i9in bir veya birka9 denet9i seger. Bunlarm
saYIsl 5'i ge9mez.

Gorevlerini ifa slrasmda Denet9ilerin, Holding' in butiln defterlerini ve belgelerini tetkike haklan vardlr. Oya
i~tirak etmemek kaydl ile, istedikleri zaman Yonetim Kurulu toplantIlarma i~tirak edebilirler; gerekli gordilkleri
teklifleri getirebilirler; bunlan, Yonetim Kurulu veya Genel Kurul toplantl giindemlerine koydurabilirler.
Denet9ilerin vazifelerini yaptIklan SIrada ogrendikleri hususlarl munferit pay sahiplerine ve U9iincu ~ahlslara
a9lklamalan yasaktIr. Denet9iler, Kanun ve esas mukavele ile kendilerine yiiklenen vazifeleri geregi gibi
yapmamalan ile dogabilecek zararlardan dolayl, kusursuz olduklarml ispat etmedikge, milteselsilen mes'
uldilrler. Bu mesuliyet hakkmda TTK.' nun 309 ve 341. Maddeleri hukilmleri tatbik olunur.
MADDE 12 - GENEL KURUL
Genel kurul toplantIlannda a~agldaki esaslar uygulalllr.
12.l.Davet Sekli
Genel kurullar olagan ve olaganiistil olarak toplalllr. Bu toplantllara davette Tiirk Ticaret Kanununun 355, 365,
366 ve 368 madde hiikumleri uygulalllr.
12.2. ToplantI zamalll
Olagan genel kuru I toplantIlan ~irketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay igerisinde ve sene de en az bir defa,
olaganustii genel kurul toplantIlan ise ~irketin i~leri icap ettigi hallerde ve zamanlarda yapIllr.
12.3. Rey verme ve vekil tayini

Olagan ve olaganUstU gene I kurul toplantIlarmda hazlr bulunan hissedarlar veya vekillerin her hi sse ilYinbir oyu
vardlr. Genel kurul toplantIlarmda hissedariar kendilerini diger hissedarlar veya harilYten tayin edecekleri vekil
vasltalan ile temsil ettirebilirier. ~irket hissedan olan vekiller kendi oylarmdan ba~ka temsil ettikleri
hissedarlann sahip oldugu oylan kullanmaya yetkilidir.
Selahiyetnamenin ~eklini yonetim kurulu tayin ve ilan eder.
12.4. MUzakerelerin yapilmasl
~irket genel toplantIlannda TUrk Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazlh hususlar mUzakere edilerek gerekli
karar ahmr. Genel kurul toplantIlan ve bu topiantilardaki karar nisabl TUrk Ticaret Kanunu hiikUmlerine tabidir.
12.5. ToplantI Yeri
Genel kurul yonetim merkezinin binasmda veya Yonetim Kurulunun toplantI ilYintayin edecegi bir mahalde
toplamr.
MADDE 13 - TOPLANTILARDA KOMisER BULUNMASI
Gerek olagan ve gerekse olaganUstii gene 1 kurul toplantIlarmda Sanayi ve Ticaret Bakanhgl komiserinin
bulunmasl ve toplantI tutanaklanmn ilgililerle biriikte imza edilmesi ~arttlr. Komiserin glyabmda yapilacak genel
kurul toplantI1armda almacak kararlar ve komiserin imzasml ta~lmayan toplantI tutanaklan gelYeriidegildir.
MADDE 14 - iLAN
~irkete ait ilanlar TUrk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. Flkrasl hiikUmleri sakh kalmak ~artl ile ~irket
merkezinin bulundugu yerde lY1kan bir gazete ile en az 15 gUn once yaymlamr. Mahallinde gazete
yaymlanmadlgl taktirde ilan en yakm yerdeki gazete ile yaplhr. Ancak genel kurulun toplantIya lYagnlmasl ile
ilgili ilanlar TUrk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hUkUmleri geregince ilan ve toplantl gUnleri harilY olmak
Uzere en az iki hafta evvel yapilmasl zorunludur.
Sermaye' nin azaltIlmasl
uygulamr.
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397. Ve 438. Maddelerindeki

hUkiimler

MADDE 15 - HESAP DONEMi
~irketin hesap ylh Ocak aymm birinci giiniinde ba~lar, Arahk aymm son giinii biter. ilk hesap ylh ~irketin kesin
kuruldugu tarihte ba~lar ve Arahk aymm son giinU biter.
MADDE 16 - KARIN DAGITIMI
~irketin genel masraflan ve muhtelif amortisman bedelleri gibi ~irketlYe Odenmesi ve aynlmasl zorunlu olan
miktar hesap ylh sonunda tespit edilen gelirden indirildikten soma geriye kalan safi kan te~kil eder.
DagltIimasma karar verilen karm % 40' I oncelikli olarak intifa senedi sahiplerine dagltIhr. Kalan bakiye A grubu
hisse senetleri dahil tUm hisselere dagltihr.
MADDE 17 - iHTiYAT AK<;ESi
Bu surette meydana gelecek kardan evvela % 5 kanuni ihtiyat aklYesi aynhr ve kalanda itfa edilmemi~ hisse
senetlerinin bedelleri odenen klsmma % 5 birinci temettU aynhr.

MADDEI8-KANUNiHUKUMLER
i~ bu ana sozle~mede bulunmayan hususlar ilYinTUrk Ticaret Kanununun ilgili hUkiimler uygulamr.
KURUCU ORTAKLAR
1. HAMDi AKIN
Koza Sokak No: 22 GOP/ ANKARA
2. HASAN AKIN
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA
3. HiKMET AKIN
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA
1. ~AFAK AKIN
Koza Sokak No: 22 GOP/ ANKARA
2. FA TMA MERAL KOKEN
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA
3. NiHAL KARADA YI..
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA
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