
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 

12/11/2021 TARİHİNDE YAPILAN 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 

Birikim Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısı,12/11/2021 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkezi olan Esen.tepe Malı. Büyükdere 
Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 Kat:5 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl 
Müdürlüğü'nün 10/11/2021 tarih ve 68985021 sayılı yazısı ile görevlendiren Bakanlık 
Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN'ın gözetiminde gerçekleştirilmiştir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız 
olarak yapılan toplantıda, bu duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı, hazır bulunanlar 
listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden, her 
biri O, 1 O TL nominal değerli toplam 400.000.000 adet Şirket paylarının tamamının vekaleten 
toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari 
toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
YILDIRIM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 

KARARLAR 

1) Toplantı Başkanlığı'na Ali YILDIRIM'ın, tutanak katipliğine ise Nuray KA VUŞ'un
seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının
imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21/08/2021 tarih ve E-12509071-
110.01.04-23742 sayılı izni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/10/2021 tarih ve 53/1523
sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/10/2021 tarih ve
E-50035491-43 l.02-00068566592 sayılı iznine istinaden, Şirketimizin kayıtlı sermaye
sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000,00 TL olarak belirlenmesine
ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye
Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından
onaylanan aşağıda gösterildiği şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,20 ve 21 sayılı maddelerinin değiştirilmesi ile 22,23,24,25,
26 ve 27 sayılı maddelerinin çıkarılması hususu müzakere edilmiş ve oy birliği ile kabul
edildi.

AMAÇ VE KONU 

Madde3-

Eski Hali 

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 

� 

(a) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer

mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarım

satın alabi-l:İ:f, satabınf, satın aldı:ğt alacakları tahsil

edebili:f, varlıkları nakde çevire&ilif veya bunları

yeniden yapılandır� satabiliı:-:

AMAÇ VE KONU 

Madde 3-

Yeni Hali 

Şirketin amaç ve konusu Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, 

varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili sair 

mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır: 



(b) Alacakların tahsili amacıyla edinruği gayrimenkul
veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilif,
kiralayabiliı= ve bunlara yatırım yapabilif.

( c) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına
ilave finansman sağlayabiliı=.

(a) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer
mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların
satın alınması, satılması, satın alınan alacakların
tahsil edilmesi, varlıkların nakde çevrilmesi veya

(d) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer (b)

bunların yeniden yapılandırılarak satılması
Alacakların tahsili amacıyla edinilen gayrimenkul
veya sair mal, hak ve varlıkların işletilmesi,mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren

sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden
doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, 
yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere
satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık 
hizmeti verebi-l-if:.

(e) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye
piyasası mevzuatı dahilinde ve gerekli izinleri
almak kaydıyla faaliyette bulunabiliı= ve menkul
kıymet ihraç eaeei-l-İ:f, ihraç edilmiş menkul
kıymetlere yatırım yapahll-İf.;

(f) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak
edin�

(g) Şirketlere kurumsal ve fınansal yeniden
yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti
verebilif.

Şirket, bu maddede belirlenen konular dışında 
faaliyette bulunamaz. Şirket, yukarıda sayılan amaç 
ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için; 

i. İlgili me•.ızuat hükümlerine uygun almak
kaydıyla, yerli ve yabancı kurum, kuruluş,
banka ve piyasalardan kısa orta veya uzun vadeli
krediler, garantiler veya teminat mektupları

kiralanması ve bunlara yatırım yapılması
(c) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına

ilave finansman sağlanması

( d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak kaydıyla, banka, Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi
sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz
konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer
varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması
veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık,
destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi

(e) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak ve Sermaye Piyasası Mevzuatına
aykırı olmamak koşuluyla ana faaliyetlerini
gerçekleştirmek üzere, gerekli izinleri almak
kaydıyla, faaliyette bulunulması ve menkul
kıymet ihraç edilmesi, ihraç edilmiş menkul
kıymetlere yatırım yapılması

(f) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak kaydıyla ve Sermaye Piyasası
Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin
hükümleri saklı kalmak koşuluyla faaliyetlerini

almak sureti ile teminatlı veya teminatsız (g)
gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinilmesi

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak kaydıyla, şirketlere kurumsal ve

ii. 

iii. 

iv. 

finansman temin edebilir ve gerektiği taktirde 
saz konı,ıs1:1 fiBaasman işlemleri çerçevesinde 
tahaklruk edecek borçlarınm teminatı olarak 
varlıklarının •,ıe/yeya alacalclarmın tümü Yeya 
bir kısmı ü:zerınde ipotek, rei:ıın veya sair 
takyidatlar tesis edebilir, her türlü teminat 
verebilir. 
Finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için 
yatırımlarda bulunabilir. 

Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek 
için her türlü mali taahhütte bulunabilir. 

Şirketin amaç ve faaliyetleri içinde kalmak 
kaydıyla ilgili makamlardan gerekli izirıleri 
alarak şirketler kurabilira Şirket amaç ve 
faaliyetleri ile ilgili veya amaç ve faaliyetlerine 
yardımcı veya bunları kolaylaştırıcı 
faaliyetlerde bulunabilmek için yerli ve yabancı 
uyruklu tüzel kişilerle ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca belirtilen oranlar dahilinde ortaklıklar 
veya bağlı kuruluşlar kurabilir; aracılık 
faaliyetinde bulunmamak koşulu ile diğer tüzel 

finansal yeniden yapılandırma alanlarında
danışmanlık hizmeti verilmesi.

Şirket, bu maddede belirlenen konular dışında 
faaliyette bulunamaz. Şirket, yukarıda sayılan amaç 
ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için; 

a. 

b. 

Sermaye Piyasası Kumlu'nun ve Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 
belirlediği esaslara uymak kaydıyla, yerli ve 
yabancı kurum, kuruluş, banka ve piyasalardan 
kısa orta veya uzun vadeli krediler, garantiler 
veya teminat mektupları almak sureti ile 
teminatlı veya teminatsız fınansman temin 
edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile aval 

ve kefalet kredileri sağlayabilir, herhangi bir 
senedi tanzim, kabul veya ciro edebilir, 
bilumum teşvik ve tedbirlerden 
yararlanabilir. 

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde 

olmamak kaydıyla ve Sermaye Piyasası 

' 



v. 

kişilere ait pay, tahvil ve diğer menkul 

kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her 

türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. 

Her türlü marka, ihtira beratı, telif ve patent 

hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, knowhow, 

ticaret unvanı, hususi imal, istihsal usulleri, 

alameti farika dahil olmak ancak bunlarla sınırlı 

olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet 

hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri 

yapabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki 

tasarrufta bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet 

haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve 

yabancı gerçek ve/veya tüzel kişiler ilgili lisans 

sözleşmeleri akdedebilir. 

\'i. Amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul 

malları, ayni hakları satın alabilir veya iktisap 

edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet 

c. 

d. 

e. 

Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin 

hükümleri saklı kalmak koşuluyla, finansal, 

idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda 

bulunabilir. 

Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için 

her türlü mali taahhütte bulunabilir. 

Şirket, kamunun aydınlatılmasını teminen 

sermaye piyasası mevzuatı ve varlık yönetim 

şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 

çıkarılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli 

özel durum açıklamalarını ve mevzuatın 

gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak 

suretiyle, 

örtülü 

sermaye 

kazanç 

piyasası mevzuatının 

aktarımına ilişkin 

düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım 

hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek ve amaç ve 

faaliyetleri içinde kalmak kaydıyla ilgili 

makamlardan gerekli izinleri alarak şirketler 

kurabilir, Şirket amaç ve faaliyetleri ile ilgili 

veya amaç ve faaliyetlerine yardımcı veya 

bunları kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek 

için yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişilerle ilgili 

mevzuat hükümleri uyarınca belirtilen oranlar 

dahilinde ortaklıklar veya bağlı kuruluşlar 

kurabilir; kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, 

bunların paylarını ve diğer menkul 

kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 

niteliğinde olmamak kaydı ile satın alabilir, 

satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin 

gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde 

intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, 

diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak 

işler yapabilir, ortaklıkları aktifi ve pasifi ile 

birlikte devralabilir, Şirket'in kendi paylarını 

geri alması söz konusu olursa Sermaye 

Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun 

olarak hareket edilir ve gerekli özel durum 

açıklamaları yapılır. Yatırım hizmetleri ve 

faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla 

diğer tüzel kişilere ait pay, tahvil ve diğer menkul 

kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her 

türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. 

Her türlü marka, ihtira beratı, telif ve patent 

hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, knowhow, 

ticaret unvanı, hususi imal, istihsal usulleri, 

alameti farika dahil olmak ancak bunlarla sınırlı 

olmamak kaydı ile her türlü fıkri mülkiyet 

hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri 

yapabilir, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası 

Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde 

her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, söz 



verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama 

haricinde kiraya ve alt kiraya verebilir, satabilir 

veya sair hukuki veya ticari tasarrufta 

bulunabilir, üçüneü şahısların menkul ve 
gayfimeeku:lleri ve alacakları �eriBde kendi 

lehıne ip etek, rehin, intifa ve sair teminatlar tesis 

edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh 

ettirebilir, üçüneü şahıslarlfl berçlarlfllfl temir-ıat 
alarak şirleet menkul, gayrimenkt:ıl ve 

varl:ıklanfl±Fl: ve/veya değmuş, değaeak hak ,,e 

alacaklarının tümü veya bir kısmı �erinde 

ipetek, rehin •;eya sair takyidat tesis edebilir, 

tesis edilen söz kenusu hakları fek edebilir. 

vii. Şirket amaç ve faaliyetlerine ilişkin veya amaç

ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için faydalı

olabilecek her türlü ticari, sınai ve/veya mali

işlemlere, anlaşmalara ve düzenlemelere taraf

olabilir, bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi
akdedebilir, her ti:iflü kefalet Ye garanti ,·erebilir.

viii. İşlerin yürütülmesi ve/veya gelecekte kurulacak
tesislerin işletilmesi için gereken yerli ve
yabancı' teknik, idari ve uzman personel ve

grupları istihdam edebilir, iş akitleri
imzalayabilir, yabancılar için çalışma izni
başvurusunda bulunabilir ve gerekli olduğu

takdirde yabancı çalışanlarının maaşlarını yurt
dışına transfer edebilir.

ix. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketlerin
ihraç edebilecekleri her nevi tahvil, menkul
kıymetler, finansman bonoları, kar-zarar
ortaklığı belgelerini ihraç edebilir.

Yw,arıda belirtilen faaliyetler dışında, ilerde Şirket 

içiR faydalı \'e lüzumlu görülecek başka işlere 

girişilrnek istendiği takdirde; keyfiyet, Yönetim 

Kurıılu'mın kararı �eri-ne Genel Ku:rul'un enayma 

sunulaeak bu husüSta Genel Kurul tarafından karar 

allfllllasım müteakip öngörülen işler Şirket taraflfldan 

yapıdabileeelctif. Ana Sözleşme değişikliği 
mahiyetinde elan işbıı. Geeel Kıı.rı:il l,ararının 

uygulanabilmesi için, Genel Kwul'un enayındae 

öeee Yöeetim Kurulıı., Bankacılık D�enleme ve 

f. 

g. 

h. 

konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal 

ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel 

kişiler ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir. 

Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen 

esaslar çerçevesinde amacı ile ilgili her nevi 

menkul, gayrimenkul malları, ayni hakları satın 

alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde 

bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir, 

finansal kiralama haricinde kiraya ve alt kiraya 

verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari 

tasarrufta bulunabilir, kira sözleşmelerini tapuya 

şerh ettirebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni 

ve şahsi haklar ve mükellefiyetler tesis 

edebilir, bunları devredebilir, kaldırabilir, fek 

edebilir, diğer tasarruflarda bulunabilir, 

olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi 

amacıyla üçüncü şahıslar lehine 

gayrimenkuller üzerinde üst hakkı tesis 

edilmesi ile ilgili olarak her türlü sözleşmeyi 

akdedebilir ve gerekli işlemleri ikmal edebilir, 

üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller ve 

menkuller üzerinde kendi lehine üst hakkı 

geçit hakkı, intifa, irtifak ve sair ayni hakların 

tesisi için gerekli her türlü işlemi ikmal 

edebilir. 

Şirket amaç ve faaliyetlerine ilişkin veya amaç 

ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için faydalı 
olabilecek her türlü ticari, sınai ve/veya mali 
işlemlere, anlaşmalara ve düzenlemelere taraf 
olabilir, bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi 

akdedebilir, alacak ve borçlarının teminatı için 

başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller 

üzerine rehin, kefalet ve ipotek koydurabilir, 

teminat alabilir veya sahibi bulunduğu 

gayrimenkul veya menkuller ile teminat 

olarak aldığı gayrimenkul ve menkuller 

üzerinde kendi ya da iştirak ve bağlı 

ortaklıkları lehine rehin, kefalet ve ipotek 

koydurabilir, tesis edilen ipotekleri ve söz 

konusu hakları fek edebilir, tadil edebilir; 

kendisi ya da iştirak ve bağlı ortaklıkları 

lehine üçüncü kişilere kefalet verebilir. 

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, 

garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek 

dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında 

Sermaye Piyasası mevzuatı ve varlık yönetim 

şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 

çıkarılan düzenlemeler çerçevesinde 

belirlenen esaslara uyulur. 

İşlerin yürütülmesi ve/veya gelecekte kurulacak 

tesislerin işletilmesi için gereken yerli ve yabancı 
.. r 



Deaetleme Kıınıhı Ye yetkili, aelli 1,•e ielari 
makamlarelaa gerekli iz.ialer al!Basaktır. 

ŞiRKETİN MERKEZİ 

Madde 4-

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesi'dir. 
Adresi Büyükdere Caddesi Özsezen İş merkezi A 
blok No:122 Kat: 5 Esentepe ŞİŞLİ/İSTANBUL'dir. 

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline 
tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan 
ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat 
şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş 
adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini 

i. 

j. 

teknik, idari ve uzman personel ve grupları 
istihdam edebilir, iş akitleri imzalayabilir, 
yabancılar için çalışma izni başvurusunda 
bulunabilir ve gerekli olduğu takdirde yabancı 
çalışanlarının maaşlarını yurt dışına transfer 
edebilir. 

Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak şirketlerin ihraç 
edebilecekleri her nevi tahvil, menkul kıymetler, 
finansman bonoları, kar-zarar ortaklığı 
belgelerini ve borçlanma aracı niteliğindeki 
diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç 
edebilir. 

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç 
aktarımı düzenlemelerine, varlık yönetim 
şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 
çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat 
hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, 
gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve 
yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda 
ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket 
amaç, ve konusunu aksatmayacak şekilde 
bağış, ve yardımda bulunabilir. Yapılacak 
bağışların üst sınırı genel kurul tarafından 
belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış 
yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar 
matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu 
yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme 
yetkisine sahiptir. 

k. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka
faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere
girişmek istediği takdirde Ticaret
Bakanlığı'ndan, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu'ndan ve Sermaye Piyasası
Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması
şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler
yapabilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ 

Madde 4-

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesi'dir. 
Adresi Büyükdere Caddesi Özsezen İş merkezi A 
Blok No: 122 Kat: 5 Esentepe ŞİŞLİ/İSTANBUL'dir. 

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil 

ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve 
ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu'na, Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye 
Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş 

adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil 



süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum 

fesih sebebi sayılır. 

ŞİRKETİN SÜRESİ 

Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız elara!E eelirleBH1iştir. 

SERMA YE VE PAY SENETLERİ 

Madde6-

Şifketiı=ı seRBayesi 4Q.QQ(HlQQ,QQ +b EK!:ı=k Milyee 
Türk birası) eh:ıp eı:ı sermaye her türlü Rmva:z:aadae 
ari elaı=ak ödenmiştir. 

Bı:ı sermaye eeheFi Q, lQ +b EGe IEl:lfl:lş) aemiı=ıal 
değerde 4QQ.QQQ.QQQ EDörtyi:iz Milyee) adet paya 
ayrılmıştır. 

ĞeselEi sermayeyi temsil edee ;:ıg_QQQ.QQQ,QQ Tb'eiı=ı 
EYirmi Milyee Türk Lirası) tamam:ı ödenmiştir. 

Bı:ı defa artırılae W.QQQ.QQQ,QQ +b E::llifmi Milyee 
Türk Lirası) sermayeeie tamamı, e lQ2 sayılı Türk 
+isaı=et K:amını:ı'eıın l§§. maddesiı=ıifl l. fıkfasının b
beHdi ,_ıe 1 §e. Maddesi hi:ilEi:imleFi i:le §§2Q sayılı
K:w=ı:ımlaı= :vergisi K:aeıını:ı'eı:ıe 19 •ıe 2Q. maddeleFi
ı:ıyaı=msa lrnlaylaştırılmış birleşme hi:iki:imleriee göre
büaifı alaifve pasifleriyle birlikte aevif almale
sı:ıretiyle birleşilefl İstaebı:d +isaı=et Sisi!
Mi:idürlüği:iııüfl +'.73 422 sisi:1 m:ımaı=asıeda 1,ayıüı
Fieal \laı=lı!E �öeetim Aııeeim Şirl,etieie ödef!miş
serma-yesieaefl kaı=şılaemıştır.

Şirket sermayesi içiede imtiyazlı pay 
bı:ılıınmamaktadır. 

Şifket paylaı=mı:e tamamı eama yazılıdır. Şirket 
sadese eakit kaı=şılığı eama yazılı pay çıkaı=abilecek, 
hamiliee yazılı pay çı!Earamayasalaır. 

ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, 

yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için 

bu durum fesih sebebi sayılır. 

SÜRE 

Madde 5-

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. 

SERMAYE 

Madde6-

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul 
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/10/2021 
tarih ve 53 /1523 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 
sistemine geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,00 
Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası 
değerinde 200.000.000 adet paya ayrılmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen 
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye 
Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel 
Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için 
yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin 
alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla 
sermaye artırımı yapılamaz. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000,00 Türk 
Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye 
muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 

Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal 
değerde toplam 40.000.000 adet paya bölünmüştür. 
Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu 
paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden 
izlenir. 

Şirket'in sermayesi, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu ile gerektiğinde diğer yetkili 
adli veya idari makamlardan gerekli ön izinlerin 
alınmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu, varlık 
yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafmdan 
çıkarılan düzenlemeler ve sermaye piyasası 



PAY SENETLERİNİN DEVRİ: 

Madde 7-

7.1. Bir kişinin, Şirketin sermayesinin ¼-W!sini ve 
daha fazlasını temsil eden payları edinmesi 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kumlu'nun iznine tabidir. İzin alınmadan 
yapılan pay devirleri pay defterine kayıt 
olunmaz. Oy hakkı edinilmesi ile payların rehin 
edilmesinde de bu hüküm uygulanır. Yönetim 
veya denetim kurallarına üye belirleme imtiyazı 
veren veya intifa hakkı taımıaa pay senetlerinin 
devri, yukarıdaki oransal sınıra bakılmaksızın 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu 'nun iznine tabidir. Şiı=keti:n seı=ı:nayesİflffi 
% §G •reya daha �!asına sahip elaa m;ı;el 
laşileri:n seı=ı:nayesini:n �arıda eelirtilee eraa 
•reya esaslar dahilinde el değiştirmesi
Baakaeılık I)�eeleme ,.,e I)eeedeme
Kıırulı,ı'mın imine bağlıdır.

7.2. P�· sahipleFi B.9.I).K. ,.,e diğer yasal 
mereilerden i;ı;in almak k�•dıyla paylarını 
sereestşe de>ffedeeilirler. 

SERMA:\'.E ARTIŞI SERJ\'1A:\'.ENİN 
AZALTILMASI _\'E RÜÇH!.N HA.1(1,ARI 

Madde 8-

mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya 
azaltılabilir. 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni 
pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin 
arttırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma 
hakkının sınırlandırılması ve primli veya nominal 
değerinin altında pay ihraç edilmesi konularında 
karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını 
kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe 
yol açacak şekilde kullanılamaz. 

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim 
şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan 
düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas 
sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre 
serbestçe devredilebilir. 

PAYLARIN DEVRİ: 

Madde 7-

Bir gerçek veya tüzel kişinin, Şirketin sermayesinde 
varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
tarafından çıkarılan düzenlemelerde belirlenen 
oranlar ve esaslar dahilinde pay edinim ve devirleri 
Bankacılık Dilzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 
iznine tabidir. Oy hakkı edinilmesi ile payların rehin 
edilmesinde de bu hüküm uygulanır. İzin alınmadan 
yapılan pay devirleri pay defterine kaydolunmaz. 
Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan 
kayıtlar hükümsüzdür. 

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ 

Madde 8-



8.1. Şirket'iB sermayesi, Baakaeılık Düzealeme ve 

Denetleme KlH1lhı ile gerektiğiı:ıee eiğer yetkili 

ael:i Yeya ieari makam:larean gerekli ön izialeri:n 

alınması müteakip Türk Tiearet Kanunu'mın ve 

ilgili me:vzuat şerşe\•esiB.ee işeu Ana Sözleşme 

'ye 113/glHl olarak artınlaeilir :veya azaltılaeilir. 

8.2. Sermaye artışlarınea, pay sahiplerinin artırılan 

sermaye miktarına, sermaye artınmı sırasınea 

sah.ifı oleuldarı payların tüm Şirket paylarına 

oranı ile orantılı olarak katılım hakları olaealctH'. 

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından 
sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu 
varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
tarafından çıkarılan düzenlemeler ve sair 

mevzuata göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 
üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye 
Piyasası Mevzuatı, varlık yönetim şirketlerine 
ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve sair 
mevzuat uyarınca öngörülen esaslar doğrultusunda 
seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul 
tarafından belirlenir. 

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması 

zorunlu değildir. 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, 
Yönetim Kurulu tarafından seçilir. 

Genel Kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu 
ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim 
Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi 
biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. 

Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma 
olması durumunda Türk Ticaret Kanunu'nun 
363'üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

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 Kurulunda görev alacak bağımsız 
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine ve varlık yönetim şirketlerine 
ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemelere göre 
tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 
görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine uyulur. 

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin 

olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili 
diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca 

Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında 
kalan kararları almaya yetkilidir. 

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve 
Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek 

/ 



MENKUL KIYMETLERİN ÇIKARILMASI 

Madde 9-

Şifket me,..;ın� m:i!EümleFi: aaifesifıee "'e Geı:ıel la-H:1:1I 
K:aı=aı=ı ile tah;•il tiı:ıaasmaı:ı baaas1:1, IEaı: i!afaftR iştifal, 
aelgeleFİ "'e aı:ıaaİFR şifkedeFİfı il=ıfaş eaeaileeeği aiğeF 
mealaıl aeğeFleFi: şıkaı:abilif. 

Aksi kamınaa öagörulmeraiş almak ki¼J:aıyla, genel 
lffifl:ll heFhaı=ıgi bif meakl:ıl lnymetifı şıl,aı:ılmasım :ı,•e 
eükümleFi:yle şaı:tlaı:ını Sı¼f3tamak yetlasifıi, eı=ı şak 
eı=ıbeş ay işifı yöaetim IE1:1F1:1!1:1Ha blfaleabilif. 

mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup, 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde düzenleyeceği bir iç.yönergeye göre, 
yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya 
tamamen bir veya birkaç, Yönetim Kurulu üyesine 
veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. 

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun 
görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde 
yerine getirilmesi için Yönetim kurulu bünyesinde 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime 
ilişkin düzenlemeleri, varlık yönetim şirketlerine 
ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili 
diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler 
oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, 
çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve 
Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemeleri, varlık yönetim şirketlerine ilişkin 
olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili 
diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. 

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİ 

Madde 9-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim 
Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün 
belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli 
olabilmesi için şirketin unvanı altına şirketi temsil 
ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını 
taşıması gerekir. İmzaya yetkili olanlar ve 
dereceleri yönetim kurulu kararı ile tespit, tescil ve 
ilan olunur. 

Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile 
Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü 
takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi 
üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar 
dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim 
ve temsil görevlerinin anılan şekilde 
paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, 
Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim 
Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha 
fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü 
kişilere devredebilir. Bu şekilde tayin olunan üye 
ve müdürlerin yetkileri Yönetim Kurulu fi 

1 



YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ: 

Madde 10-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türle 
Tiearet Kanwıu Hwrumleri şerşe1

,
1esinde seşileeek en 

az 5 en fazla 9 üyedea olaşan bir yenerim kıırulu 
tarafından yürüailür. 

Yeneti-m Kıırula süresi 1 3 yıl arasıdır. 

Yenetim Karala Üyesi olarak 24.05.2022 tarihıne 
kadar gere¾' yapmak üzere aşağıdakiler seşilmiştir; 

*********** T.C. KimlikNo'la, ALKBNT 2000
MAH. ÇAM 1 SK. CAD.5 
BÜYÜKÇEKMECE/İSTMrBTJT.., adresinde ikamet 
eden, hıLA,N ALTflırBAŞ Yenetim Kıırulu Başkanı 

*********** T.C. Kimlik1'-lo'la, ALKE1'-ff 2000
M.AH. ÜZÜM 1 SK. CAD.5 
BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBlJT.., adresinde ikamet 

tarafından her zaman kaldırılabilir. En az bir 
Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz 
olması şarttır. Yönetimin kısmen veya tamamen 
bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 
üçüncü kişiye devredilmesi, Yönetim Kumlu'nun 
düzenleyeceği iç yönergeye göre gerçekleştirilir. 
Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini 
gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan 
edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. 
Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet 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'inci 
maddesi hükümleri saklıdır. 

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim 
Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı 
olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer 
tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde 
atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret 
Kanunu 367'nci maddeye göre hazırlanacak iç 
yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç 
yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile 
ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. 
Bu madde uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya 
diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve 
ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere 
verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu 
müteselsilen sorumludur. 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 

Madde 10-

Yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden 
ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler, bir 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan bulunmadığı 
zamanlarda da ona vekalet etmek üzere bir 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçerler. 

Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır. 

Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum 
gösterdikçe, üye tam sayts1nın çoğunluğuyla 
toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu 
ile karar alınır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir 
oy hakkı bulunur. 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, 
üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde 
bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, 
yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir 



eden, HÜSEmı ALT�AŞ Yönetim Kunılu 
Başkan Yardımc1:S1 

**!HU**** +.G. Kimlik!>fo'lu,
İ8+,<\1ııBW�,lBAŞ/ıı:KŞEHİR. adfesiııae il,amet eaen, 
ALİ YILDIRIM Yönetim Kw=ul1:1 Üyesi 

*:!H**!I!**** +.G. Kimlik!>1e'hı, 
İS+A!>ıBYl:,,lBA ... �R:KGY adfesiııde il,amet eaen, 
ERSİN KAPL/ı.N Yönetim Kunılu Üyesi 

*H:!*H**U +.G. Kimlik !>1e'lu, GG:ı+EPE r..4AH.
+ü+Ü!>lGÜ l\4ERME+EFE!>IDİ GAI}. +O ,119
KA:E)l:K:QY,48+,�.NBYb adfesiııae il,amet eelee,
FAHRKITİ!>l GıY,ı\PAR Yönetim Kl:lfUlu Üyesi

GöreY süresi seea eren Yönetim Kunılu Üyeleri 
yen:iaen seşilebilirler. 

YÖNETİM: KURULUNUN GÖREV SÜRESİ VE 
ÜYELİĞİN AÇILMASI 

Madde 11-

Yönetim Kurul1:1 üyeleri en şal, 3 €üş� yıl işie 
seşilebilirler. Göre•r süresi sena eren Yönetim Kurulu 
üyeleri yen:ielee seşilebilirler. Genel Kl:lfUI, gerekli 
gördüğü takairae Yöeetim KHrulu üyeleriııın bir 
kısmını ·,•eya twnınıii her zarnae Eleğiştirebilir. 

Yöeetim Kw=ulu üyeliğieele herhaegi air aeşll¼k 
meyaana gelmesi halınae YöHetim Kurulu, +i:irl, 
+icaret Kael:lllu hükümleri \'e ilgili meYzuat uyarınca
kanl:lll:İ şartları haiz �•e işbH Sözleşme kapsamınaa
biriei beşalan üyeliğe aday göstermiş elan pay
sahipleri gmb1:1 tarafından önerilen aa�·lar arasından
Yönetim Kurulu üyesi elaral, seşer. BH şekilde

-- ez 

konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, 
en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı 
alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm 
yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla 
alınacak kararın geçerlilik şartıdır. 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 Şirket merkezinde veya 
Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. 

Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da 
elektronik ortamda yapılabilir. Şirket'in Yönetim 
Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar 
bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527'nci 
maddesi uyarınca elektronik ortamda da 
katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim 
Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik 
Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu 
toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve 
oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik 
Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için 
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. 
Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu 
hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden 
veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak 
sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını 
Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede 
kullanabilmesi sağlanır. 

GENEL KURUL 

Madde 11-

A) Toplantıya Davet

Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, varlık 
yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 
çıkarılan düzenlemeler ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü 
olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in 
faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde 
ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği 
hallerde ve zamanlarda yapılır. 

Genel Kurul toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak 
Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Şirket merkezinin 

, 



seçilea üye, ilk toplanacak Genel Kurula kadar görev 

yapacak ,,e bu Geael Kurnl'ua oaay!fla suaulacaktır. 

Yöaetim Kuruhı tarafmdan seçilen i:lyeain Genel 

Kurul tarafından oaaylaıınıaması halinde söz lrnausı:ı 

i:lyenin yerine Geeel Kıırul tarafından yeei bir 

Yönetim Kurnlı:ı i:lyesi seçilecektir. 

bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde 

toplantıya çağırabilir. 

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında, Türk 

Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin 

olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen 

usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her 

türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve 

toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul 

toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. 

B) Müzakerelerin Yapılması

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi 

Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul 

Toplantı Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme 

uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, 

tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine 

uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk 

Ticaret Kanunu çerçevesinde çıkarılan ikincil 

mevzuat çerçevesinde Genel Kurulun çalışma usul 

ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge 

hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel 

Kurul'un onayladığı iç yönerge tescil ve ilan edilir. 

C) Oy Hakkı

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel 

Kurul toplantılarında pay sahipleri, her bir pay 

için 1 (bir) oy hakkına sahiptir. 

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri 

kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri 

dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil 

ettirebilirler. 

Vekaleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası 

mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. 

Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay 

sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde 

depo etmesi şartına bağlanamaz. 

D) Nisaplar

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye 

piyasası mevzuatı bükümleri ile Sermaye Piyasası 

Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin 

düzenlemelerine uyulur. 

l



YÖNETİM: KURULU TOPLANTISI VE 
NİSAPLAR YÖNETİM KURULUNUN 
YETKİLERİ 

Madde 12 

ŞiFIEetia pay sahipleFi, ü�üaeü kişileF ve heF tüFlü 
adli Ye idaFi lrnrnmlaF Reı!diade idaFe ve temsili 
Yöaetim Kurnhı'aa aittir. 

Yönetim Kumlu, Şirlcet işleFini ,•e tüm ŞirlEet 
mah·aFhğıaı TüFk TieaFet Keaunu, ilgili me•nuat 
,•e işbu Ana Söı!leşme hükümleri uyaFınea idaFe 
etmeye yetkilidiF. 

Yönetim KuFulu, TüFk Tiearet Kaaunu, ilgili 
mevı!uat ,,eya işbu f .. na Söı!leşme hükümleFi 
gereğinee Genel Kurnl tarafından ifa edilmesi 
öngöFülee iş •,ıe işlemler harieiedelti tüm IEaFaFlaFı 
elmaya yetltilidiF. 

ŞiFIEet taFafmdan tanı!im edileeek her tüFlü 
belgeain ve akdedileeek söı!leşmeleriR ge�erli 

E) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda
Katılım

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı 
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 
Ticaret Kanunu'nun 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. 

F) Bakanlık Temsilcisi

Şirket'in olağan ve olağanüstu Genel Kurul 
toplantılarında Ticaret Bakanlığı'nı temsilen 
Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim Şirketlerin 
Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 
Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri 
Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri 
uygulanır. 

SERMA YE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI 

Madde 12-

Şirket, tahvil, finansman bonosu ve borçlanma 
aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası 
araçlarını Sermaye Piyasası Kanunu, varlık 
yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 
çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat 
hükümleri çerçevesinde ihraç, edebilir. Şirket 
Yönetim Kurulu, tahvil, finansman bonosu ve 
borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye 
piyasası araçlarını ihraç etme yetkisini haizdir. 

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve 
hususlara uyulur. 

( 



- )a,

alabilmesi işia söz lrnausu belge >ı'e3,a 
sözleşmeleFiR, ŞiFl,et imza yefüilileFiRiR ŞiFl,et 
IEBşesi ,,,eye uavaaı altma atılmış imzasmı taşıması 
geFekfüliF. 

:\'.öaetim KuFulu teplaatılaFı, ŞiFl,et iş >ı'e işlemleFi 
geFelaiFılil,�e ,,,eı..,eya :\'.öaetim KuFuhı Başl,aamm 
bu yöaıle 3•apaeağı �ağFı üzeFiRe lıeFlıaagi biF 
zamaaıla yapılabileeelaiF. 

:\'.öaetim KuFUlu teplaatılaFı ŞiFl,et geael 
meFlı:eziaıle ,,,eye ŞiFl,et iş 'ı'e işlemleFİRİR 
geFel,tiFmesi lıaliaıle ŞiFl,etia iılaFe meFl,eziRiR 
buluaıluğu malıallia u3•gua başl,a biF yeFiaılea 
"ı'e3,a �öeetim KuFulu taFafıaılaa tespit eılileeel, 
'.füFla3,e GumlıuFi3,et sıaıFlaFı i�eFisiade •;eye 
yuFtılışıada lıeFlıaagi başlra biF yeFıle 
yapılabileeektiF. 

�öaetim KuFulu teplaatı aisabı üye tam sayısmıa 
yaFısmılaa biF fazla �öeetim KuFUlu üyesiaia 
teplaatııla lıazıF buluaması ile sağlaaaeal,tıF. 
:\'.öaetim l,uFulu lraFaFlaFı teplaahıla lıazıF 
buluaaR üyeleFİR �eğualuğuaua elumlu eyu üe 
almaeal,tıF. 

�ÖNE'.f�4Kl:JlWI,��ELERİNİN 

OGRETLERİ 

Madde 13-

:\'.öaetim l.uFulu üyeleFi a3,1tl, ,,,eye yıllı!, elaFal, 
lıeF teplaah i�iR geeel l.uFulue tesııit edeeeği 
öıleaeği alıFlaF. A:aeal, üyeleFılea biFi şiFl,et 
işleFiRiR idaFesi i�ia özel suFette göFe•,ıleadiFiliFse 
buaa 'ı'eFileeel, yöaetim kuFUlu beliFleF. 

ŞİRKETİN TEMSİLİ: 

Madde 14-

Şirketi-R yöaetimi ve elışanya lffifşı temsili Yöaetim 
K:uruhı'ea aittir. Şirl,et taı=afınelaa \<eFileeek eüma 
eelgeleFi-R �•e ya13ılaeak sözleşmeleFi-R geşeFl:i 
elaeilmesi \'e şirketi temsil, ilzam etmesi işi-R 
3•öeetim kumlı:ı üyeleFi-ReleR ileisi-Ri-R müşteFek 
�asını taş1:ması geFeleliair. imzaya yetkil:i elaRlaF ,,,e 
eleFeeeleFi yöeetim lrarulu kaı=an ile tes13it, tescil •;e 
ilan elueın. 

+ınk +ieaı=et Kaauea'eue �e'.7. Maelaesi uyaı=mea,
YöRetim K:1:¼Fula el�eeleyeeeği bir iş yöeeFgeye göFe

İLAN 
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Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve 
sermaye piyasası mevzuatında yer alan 
düzenlemelere ve belirtilen sürelere uymak 
suretiyle yapılır. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine 
göre yapılacak özel durum açıklamaları ile 
Kurulca öngörülecek her türlü açıklama, ilgili 
mevzuata uygun olarak zamanında yapılır. 

HESAP DÖNEMİ İLE FİNANSAL TABLO VE 
RAPORLAR 

Madde 14-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde 
başlar, Aralık ayının son günü biter. 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu'nca düzenlenmesi 
öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız 
denetime tabi olunması durumunda bağımsız 
denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu, varlık 
yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 
çıkarılan düzenlemeler ve sermaye piyasası '



�•öeeti:mi, kısmee ,,,eya tamamee eif ,,,eya eifkaç 
yöeetim lranılıı üyesiee Ye�•a üçüeeü kişilere 

dewetmeye yetkiliaif. 

+fu:k +iearet K:aeliBli' BHB 3 :;zQ. Maaaesi ııyarınea
yöeetim laın:ılıı, temsil yetlasiai eif :ı,ıeya aalıa �la
ml:lfalıhas üyeye .,,eya müaÜF elaral, üçüeeü k,işilere
ae•,q:eaeeilif. ee ai!: eif yöeetim laın:ılıı ü�•esİB:İB
temsil yetkisini lıaii!: elması şartHr.

Yöeetim K:l:lfıılıı temsile yetl,ili elmayae yöeetim 
kurulıı �•eleriei ,,,eya şifkete hii!:met al,ai ile eağlı 
elae:!arı SIBfflı yetkiye sahi13 tieari •,ıel,il •,ıeya aiğer 
taeif yaraımeıları elaral, at�·aeilif. Bıı şelalae 
ataeaeak elae:!arın göre'ı' .,,e �•etkileri, 36+'eei 
maaaeye göre bai!:iflaeaeak iç yönergeae açıkça 
eelifleeif. Bıı 0HR1maa iç yöeergeeie teseil 'ı'e iları:ı 
i!:eR!Blııaw:. İç Yöeerge ile tieari 'ı'ekil 'ı'e aiğer taeif 
yardımeıları ataeamai!:. �etl,ilenaifilee tieari 'ı'ek,il 
•,ıeya diğer taeİf yardımeıları da tiearet sieiliee teseil 
•,ıe ilae ettİfilİf:. Bıı laşilerm, şifkete 'ı'e üçüeeü laşilere 
'ı'ereeelderi her türlü i!:araraae delayı yönetim kurulıı 
müteselsilee semmlııaHr. 

\!'.ÖNETİM: ıruıuı:ı,y Y�EI,ERİNİN G ÖRE\Z 
DAĞII:ıll\41 :r,•e TEMSİI,E \!'.ETKİLİ Ol,A.'\ill,AR 
Ye TEMSİ!, ŞEKLİ: 

Madde 16-

Yöeetim kurulıı üyelerinaee; 

24.Q§.Wn tarıniee kaaar Ui*U**U* +.G. K:im!ik
Jı.1e'lıı İS+ANBYI:,lBAŞAK:ŞeHİR: aaresieae i!.amet
eaee, ALİ YILDIRIM Yöeetim :Kwıılıı Üyesi elaral,
seçilmiştif.

\!'.efüi Şeli:li : Yöeetim klifııh2 Başkaeı R-1AN 
Ab+INBAŞ'ffi imi!:ası elmalı: k�·aı ile, Yöeetim 
klifıılıı eaşl,ae >,•el,ili HÜSeYR-1 Ab+R-IBAŞ ,,,eya 
yönetim kurulıı üyeleri ALİ YILDIRIM, 
FAHREHİN Ğ;?;Y,<\PAR: ,,,e eR:SİN K:APLAN'dae 
lıerhaegi eifisi ile Şifl,etie +iearet Üe•,•aeı •,ıeya kaşesi 
altıHa ataeakları Müşterel, İffl:liaları Şifketi her keeııaa 
ee geeiş şekilse temsil •,ıe ili!:ama yetkili 

kılınmışlaraif. 

24.9§.:;ıQ:;ı:;ı tarihiee kadar U**H**H* +.G. Kimlik 
Jı.1e'lıı GĞ;?;+ePe MAH. +Ü+ın1GÜ fı,ı{BHMB+ 
EFBNI)İ G,<ill. :;zQ ,ll9 K:ı<illIK:ĞYIİS+AJı.IBW.,, 
aaresieae ikamet edee, FAHR:BHİN Ğ;?;YA..12AR: 

Yöeetim K:w=Hl:ıı Üyesi alarak seşilmiştif. 

mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde 
hazırlanır ve kamuya duyurulur. 

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI 
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Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen 
gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif 
amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması 
zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği 
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten 
sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen 
dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının 
düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen 
şekilde dağıtılır: 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, ¾S'i
kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış
tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden
Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk
Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına
uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel
Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine,
ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki

__,,,.. 
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�efüi Şeli:li : Yanetim laınılı:ı Başkaa:ı R>JAN 
Ab+R-ı:BAŞ'ın İ:m:t:ası almak k�·aı ile, Yanetim 
!aH=uhı eaşkaıı :Yeleili HIJSemı: AI:,+Rıı:BAŞ \'eya
�•aneam laınılu ayeleFi Abİ Yll,l)ll@.4,
FAHRB++R>+ Ğ�t.c..r.ıp..,_� :Ye erulR-1 K:ıı\PbAN'aaR
heFhaRgi eifisi ile Şifleetifl +icaFet Y:R:Yaaı •teya kaşesi
altına atasaklaFı MüşteFek İmi!:alaFı Şifketi heF kem:ıea
ea geeiş şekilae temsil :ye il:aınıa yetlali
kılmmışlaFalf.

l4 .Q§_;wıı taFilııne kaeaF *:!:*:!:******* +.G. K.imlile 
Ne'lu İS+MlBYb.'BAKIR:KĞY aEifesiaae ikamet 
eaefl, eR::SR-1 K:ı6..,_llb,6,J,1 YaRetim Kumlu Y:yesi 
elaFak seçilmiştİ:F. 

�efüi Şeleli : YaRetim laınılu Başkaaı R>JAN 
A:l:,+R-ı:BAŞ'm imi!:ası elmale k�·Elı ile, Yanetim 
la¾fıılıı eaşleae 1,•elali HG:SeYR-1 Af,IDlBAŞ ,,,eya 
yanetim laınılıı üyeleFi Abİ Yil:,l::>IRIM, 
FAHRE:ı:+R>ı: ĞZY,ı\PAR:: >fe eRSR-1 K.,6,Pb,<\�1' aaa 
heFhaagi eİ:Fisi ile Şifketifl +icaFet Y:R:Yanı '>'eya lcaşesi 
altına atasalelaFı MüşteFek İmi!:alaFı Şiı=ıeeti heF keeııaa 
en geaiş şekilae temsil •ıe ili!:ama yetkili 
lalınmışlaFa!f. 

l4.Q§_;rnıı taFihİfle kaeaF U*:!:*UUU +.G. Kİffllik 
'llofo'lıı Al,Ke�1+ ıooo MAH. �,öj,4 l 8K G/,1::>.§ 
B�<;;eIQ4eGeılİ8+Mı:BW.., aEifesiflae ikamet 
eaen, İNAN AI:,+Rıı:BAŞ Yanetim K.unılıı Başkanı 
elaFak seçilmiştİ:F. 

�efüi Şeleli : YaReam lrumlıı Başkaaı R>+AN 
Ab+R-ı:BAŞ'ıe İffli!:ası elma!, k�•aı ile, Yaaetiffl 
kwıılu eaşlrafı ,,ekili HÜSemı: Ab+R-ı:BAŞ Yeya 
yanetİffl laH'Ulu ayeleFi Abİ YII:,l;)IRIM, 
FAHRE++R>ı ĞZYAPAR:: :Ye eruın-ı: !Çp..,_lll,A�1' aaa 
hemaRgi eifisi ile Şffketifl +icaFet lJR:yaaı •ıeya leaşesi 
altına atacakları MüşteFek İ:m:t:alaFı Şifketi heF keaııea 
ee geeiş şekilee temsil •te i:li!:ama yetlali 
kılınmışlaFĞlf. 

l4.G§.lGl2 taFihiee k:aaaF *:!:*:!:U**:!:** +.G. K.imlile 
�ı:e·ııı AbKe�ı::ı: ıooo �4/ı:H. Gıınıı: 1 8K G.W.§ 
B�<;;eIQ4eGe48+,�ı:BYI, aaı=esiflae ileamet 
eaee, HGsemı: M,+R-ı:BAŞ Yanetim K.l:¼fl:¼lıı 
Başkan Vekili elaFak seçilmiştif. 

�etla Şeleli : Yaaetim IEl:¼fl:¼lu Başl,aaı İNA�ı: 
AI,+Rıı:BAŞ'ın i�sı elmale k�•Elı ile, Yanetim 
la¾fulıı başkan ,,,ekili HIJSem+ Ab+R-ı:BAŞ :yeya 
yanetim laınılıı üyeleFi Abİ Ylbl;)IRJM, 
FAHR::e++ll>J ĞZY,ı\PAR •ıe :gru;g,ı K:ıı\PbA�ı'Elaa 
heflıangi eİ:Fisi ile Şifketifl '.ficaFet Y:a:Yanı :yeya leaşesi 

kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına 
sahiptir. 

İkinci Kar Payı: 

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

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan sermayenin %5'i oranında kar payı
düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk
Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken 
yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar 
dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen 
kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 
Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına 
ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay 
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay 
sahipleri için belirlenen kar payı nakden 
ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. 

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların 
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar 
artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve 
zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi 
üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. 

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul 
tarafından verilen kar dağıtım kararı geri 
alınamaz. 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 
yetkilendirilmiş olmak ve varlık yönetim 
şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan 
düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile 
sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı 
avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul 
tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı 
avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği 
faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı 



altma ataealdaı=ı Müşteı=ek imzalaı=ı Şiı=keti heı= leeıHıaa 

en geniş şekilae temsil ve ilama yetkili 

kılmmışlaı=aır. 

GENEL KURUL: 

Madde 17-

Genel K:l:l:R:ll tef!lantılaı=ı elağan ;ıe alağanüstü 

tef!lantılaı= şekliııae geı=çekleştiı=ileeektir. 

Glağan Genel K:w:1:11 biı= eneelei Şifket hesafl 

aevı=esinin sen1:1Baa itibaı=en 3 E(iç� ay içeı=isiııae ve 

seneae ee a,?; biı= aefa teplanaeaktır. 

Glağae Geeel K:l:lRI! +eplantılaı=ı içiıı çağı=ı, �eeetim 

K:l:l:R:ll1:1 taı=afınaaR .,,eya +üı=k +ieaı=et K:aıı!!:111:1 

hü!Eümleı=i 1:1yaı=1Rea bı:ı b1:1s1:1sta yetlsli sayılan 

heı=hangi biı= yetldli taı=afıeaaıı yapılaeaktıı=. Genel 

K:l:l:R:ll'l:lB gQRaemi +il:fle +ieaı=et K:an1:1R1:1'Rl:lB 'ı'e işbı:ı 

Ana Sezleşmeeiıı hükümleı=i ı:ıyaı=ınea 

elı:ıştı.ırı.ılaeaktır. 

Glağanüstü Geeel K:ı:ıı=ı:ıl, Şiı=leet işleı=iRin geı=elaiı=aiği 

yeı= ve zaman •,ıeya �eBetiı=e K:l:lfl:l!ı:ı veya +üı=k 

+ieaı=et K:ammı:ı hü!Eümleı=i l:l;'aF.-Bea yetkili sayılan

beı=hangi biı= lsşi taı=afmaan aı:ı h1:1s1:1sta ya13ılaeale

çağı=ı Q,i?;eı=iRe kan1:1Blaı= ,,,e işa1:1 Aea Sezleşmeae ya,?;ı!ı

hillctimleı=e gem tej3laEli13 geı=ekli kaı=aı=laı=ı alaeaktır.

GeRel K:w=1:1la �eBetim K:ı:ıı=1:1l1:1 BaşleaBı 'ı'eya enı:ıa 

yekl1:1ğ1:1Baa �eaetim K:l:lfl:llı:ı BaşkaR Vekili başkaRlı:le 

eaeeelaiı=. �enetim K:l:lfl:l!ı:ı BaşkaEli •,ıeya �eBetim 

K:w:1:1!1:1 Başkan :VekiliııiR me;,e1:1t almaması haliRae 

te13laRtıaa ba,?;ır b1:1l1:1Bae 13a;· sahipleı=iııiR 

çeğl:lfl:11:1ğ1:1B1:1H eyı:ıyla Pay sahif!leri aı=asınaan ai•,ııın 

başkam seçileeelaiı=. 

GeRel K:ı:ıı=ı:ıl tef!lantılaı=ıea ilişkia aavetiyeleı= 

tej3lantınıe yapılaeağı yeı=i, taı=ihi, zamaııı ve 

tef!lantıem güflaemini beliı=teeektif. Geeel K:l:lfl:II, 

+üı=k +ieaı=et K:aal:lflı:ı bWffifflleı=iııe 1:1yg1:1R elmalE

kayciıyla aavet prnseaQı=üee ı:ıyHlmalmzın Ela

teplaBabileeektiı=.

GENEL KURULUN TOPLANA.C'\ĞI YER 

Madde 18-

Genel K:l:l:R:ll Ş iı=leetiıı iaaı=e meı=leeziııee •,ıeya Şifleetiıı 

işleı=İRiR ve faaliyetleı=iııiıı geı=ektiı=mesi baliREie 

tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili 
mevzuat hükümlerine uyulur. 

BAĞIMSIZ DENETİM 

Madde 17-

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların 
denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, 
varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
tarafından çıkarılan düzenlemelerinin ve sermaye 
piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. 

Şirket, Sermaye Piyasası ve Bankacılık mevzuatı ile 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen 
nitelikleri haiz olan ve Genel Kurul tarafından her 
yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. 

Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirket'in 
İnternet sitesinde ilan edilir. 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 

Madde 18-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 
zorunlu kılınan Kurumsal Yönetim İlkelerine 
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan 



Şifl,etie İeafe meFl,e'i!mie lm!l:HIGUğ\¼ ilee selifleaesel. 
sif mahalee toplaaaeaktır. 

GENEI, Ktı:ıun,, TOPI,ANTI VE KAR:ı�R 
.NİSABI 

. 

Madde 19 

TüFlıa TieaFet Kanumı'eda daha ağıF biF aasip ÖR 
göFülmediği talıadiFde tüm Geeel KuFul 
taplaRtılanea ilişl.ie toplantı Risabı ŞiFlıaet 
seFmayesiein en a'i! %Sl �•üi!de elli hiF) İRİ temsil 
edee pay sahipleFİRİR ,,,eya ,.,el.illeFiRin lıaatıhmı ile 
geF�ell\!eşeeel" ,,,e Genel KuFul taplaetılaFıeda 
lwFaFlaF ŞiFket seFmayesiRie eR ai! %Sl fyüi:de 
ellihiF) ini temsil edeR alumlu ayu ile ahRaealıat=ıF. 

OY KUI,l,ı4.ı:.."lMA VE VEKİL TAYİNİ 

Madde 20 

GylaF, el kaleıneak sınetiyle kullaaılacaktıf. Aaeak 
ilgili toplaatıela ha'i!lf bull:Hlaa pay sahipleFmelee 
Şifket sefffl:ayesİfl:İB %H)'l:lflu b'i:ii!Ele on� temsil eeee 
kısmının talesi hal:ieee gi'i!li o,•a baş,,'UFUlasiliF. Pay 
sahipleFi, Qeael Kw:ul toplaatıliw.H:Eia pay sahfüi 
olması geFekm0y0e •t0kill0F taFafmeaa temsil 
0eil0sil:if. Glağaa ,,.e Glağaaüstü Q0a0I KHFUcl 
toplaatılaFınEia hai!lf sulooae hef siF pay sahibieie 
,1eya ,,.6 v01dll0FİH:İe h0F bif pay içie l (bir) oy hakkı 
sulur.maktadır. 

Pay sahisi olaa >,<eldll0F 1,eeei oylaFIRGaB saşl,a 
temsil ettik!eFi pa,· sahipleFİ:H:İ sahip oleuk!aFı oylaFı 
ku!laamaya Ela yetkilieifleF. :v0kalemam0leF :ı:aı=ı,

TicaFet KaB\:HIUc hi:ikil.mleFiee uygUcB olaFak ,,.0 yai!ılı 
şekilse eü'i!eR!ee0sektiı:. 

TOPlıANTllıAiınA BAKA."llılK TEMSİlıGİSİ 
BULUNM.! .. SI 

Madde21 

işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları 
geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır. 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 
bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 
Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf 
işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız 
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine göre tespit edilir. 

SONA ERME VE TASFİYE 

Madde 19-

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı 
işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, varlık 
yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 
çıkarılan düzenlemeler, sermaye piyasası mevzuatı 
ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

Madde 20-

Şirket esas sözleşmesi değişikliğinde Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye 
Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun 
görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca 
uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel 
Kurullarda görüşülemez ve Ticaret Siciline tescil 
ve ilanı için müracaatta bulunulamaz. 

Yukarıda bahsi geçen BDDK onayı haricinde esas 
sözleşme değişikliklerine ilişkin sermaye piyasası 
mevzuatı hükümleri saklıdır. 

KANUNİ HÜKÜMLER 

Madde 21-

İşbu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar 
hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası ( 

/ I 



GeFel, Glağaa "'e geFek:se Glağaailstü Geael Kw=ı,d 

taıılaatılaFıBela, GUmı:ük: ve +ieaFet Baleaalığı 

Bak:aabk: +emsileisinin eHlwınıası ,.,e taıılaatı 

tHtanak:laFlflı ilgilileFle eif:!ilee İfffi:a etıflesi şafttlf. 

Bak:aabk: +emsileisının gı,1ae1:Bela yaııılaeak: Geael 

Kw=ı:ıl taıılantılaRnela alınaeak: k:aFaFlaF ,,ıe +emsilei 

imzasını taşımayan taıılaatı rataaalclaFı geçefli 

eleğilelif. 

İl,ANı. 

Madde 22 

Şir:leet işlemleFi ile ilgili alaFalE yaııılaeak: alaa ilaalaF, 

+w:k: +ieaFet Kanı:ıaı:ı hülEÜffiieFİ:fle gaFe ilaa lrnatısı:ı

işlemden asgaFi ı 5 (aaeeş) gilB ewel yaııılaealeı-ı=.

Aııeak: Geael Kw=tıl taıılaatı çağfı ilaalaFIBIB +Üfle 

+ieaFet Kaa1:1B1:1 hülEÜmleFi tıyaFIBea taıılaatı ,,.e ilaa

gilnil elahil almamale il'cefe taıılamı güaüaelea ea a'c �

(ik:i� hafta aaee yaııılması 'caRl:El:lı:ıelw=. SeRBayeaın

a'caltllması ,.,eya tasfiyesine ilişk:i:13 ilaalaF +w:k:

+ieaFet Kaaı:ınH hük:ilmleFİ:fle taeieliF.

A .. 1\JASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

Madde 2J 

Aııa Sa'cleşme eleğişik!ile telifleFınifl Geael KtıFı:ılela 

garuşilleeilmesi için; �enetim Kw=tılı:ıetın eı:ı lrnnı:ıela 

Baal,aeılık: E)Q'cenleme ve E)enetleme Kl:IR!lı:ı ve 

elw=ı:ıma gaFe eliğeF aelli •ıe ielaFi mak:amlaFelaa geFek:li 

İ:i!:Hılefi aneelikle alması şafttlf. B aal,aeıh:1, 

E)Q'cealeme ve E)enetleme Kl:IR!lı:ınea tıygtıa 

geFillmeyen eleğişik:lile tasaFılaFı Genel Kl:lfwlaFela 

gerüşillemei!: ve +ieaFet Sieilirıe teseil ve ilaaı içHI 

miifaeaatffi eı:ılı:ını:ılama'c. 

HESAP DÖNEMİ: 

Madde24 

Şifk:et hesaıı ,•ılı Geale a,·mıB eifirıei güailaelen eaşlaF 

,,e Afalık: a,•ınIB ara;; eifirıei günü sana eFeF. Fak:at 

eifirıei hesaıı yılı Şifk:etirı leesin alaFak: k:t¼fwel1:1ğ1:1 

taFihtea itibaFea eaşlaF ve a seeenın Aralık: a)'IBlfl 

ara;; eifınei gilBU sana eFeF. 

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI: 

Madde 2S 

- ,o

mevzuatı, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer 
mevzuat bükümleri uygulanır. 

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır. 

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır. 

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır. 

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır. 

r 
,,,/" 

/ 



Şifket'iB kaı= sağıhmına Şifket'iB geRel masFatl:aı=ı ile 
Şiı=leet taı=afmsan eaeRmesi 'reya ayFılması zeFWlh:1 
elan ameFtisman, yesek alcşe, pFim •re siğeF masFaf 
eeselleFİ:eİ:B aseRmesiBsee SeRFa geFiye kalan Şiflcet 
kan rsafi Kaı="j esas all:!Hf. Geeel Kl::lflil taı=afıesae 
kaı= sağıtımına ilişkiB elaı=ak kaı=aı= alınmış elması 
ka:ysı ile saz kemısu "Safi Kaı=" sae aşağısaki 
asemeleF yapılacaktıF: 

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

I.+eFtip Kaeumı Yesek Akşe:"Safi KaF"ın % 
§'lik kısmı ŞifketiB aeleıını::iş seı=mayesifıiB
%;!0'sifıe ulaşıncaj•a kasaı= 1.+eFtip Kaeueu
yeselc alcşe elaFalc ayFılıF.
Biı=iBci +emettü : Yuleaı=ısa Eij paı=agı:afmsa 
eeliı=tilen a�mm işlemi tamamlaesl:letae seRFa 
geFiye lealan kaı=ın, MeRmİŞ seFmaj'eRifı %§ 
eraamaaki kısmı pay sal=ı:ipleFiBe, l=ıeF eiF,ı:ıiB 
şifket seı=maı•esiBe kaa:lımı eFanıesa ille 
temettü elaı=ak ayFılıı:. 
İkınci +emettü: Yuleaı=ısa Eij ,,,e Eiij 
paı=agı:atl:aı=ınsa eeliı=tilmelete elaR aelemeleF 
tamamlansl:letae seeı:a geFiye kalae "Safi 
Kaı=:' san eiF kısHn paj' sal=ı:ipleFİfıe heF 
eİFifıifı Şifket S8Fffiaj'8Sİfıe katıhmı oraamsa 
ikifıci temettü elaı=ak Meeeeilif. Genel Kl:lR:II 
eu sağıtı:m "'e aj•Fımlaı=ın miktaF \'e eispetifl:İ 
eeliflemeye yetkilisiF. 
Geael Kw:1:11 Şifket'ifı sağıtılaeilif leaFınıe 
azami %§'i:ai Yaeetim Kl:lR:llu üyeleFİfıe, 
9enetşileFe •re Şiflcet PeFseeeliBe 
sağıtılmasına leaFaF 'rereeiliF. B1:1 halse 131:1 
kişileFe sağıtım miktaı=!fll Yaeetim Kwı.ıl1:1 
eelifleF. 

H. +eFtip Kanl:lfli Yesek Alcşe: +üfle +ieaı=et
Kanue1:1 l=ıükümleFİ 1:1yarıeca i:kifıci
temettüııiiB %Hl'u 11.+eFtip Kaeuei Yesek
Akşeye ekleeiF.

Genel Kl:lR:llli bakiye lcaF miletaı=ıeın Fe•,•kalese 
İhtiyat Akşeye ekleemesifıe karaF ,•eFeeilİF. 

Geeel KliFW her eİF hesap yıhesa hesaplanan 
sağıa:laeilif kaFı, alınmış aksiBe eif Geeel Kllflllu 
kaFaFI elmasl:l,şa sağıtıı:. 

Pa:y salıipleriae yapılacak temettü asemelefi, Paj• 
sal=ı:ipleı=ie:İB Şiı=l,et seı=mayesiee lcatılımlaFı ile 
eFantllı elaFalc gerşekleştirileceletif. Ancak, +ürk 
+icaFet Kaeue1:1 \'eya işeli Asa Sazleşme
hükümleri şeFşe\'esiBde ayFıifı:ıası geFekee yesek
akşeleF aj'fılmasığı sürece flii'Y sal=ı:ipleFİBe
herbangi eİF temettü Memesi yapılamaj•acaktıı:.



TEMETTÜ DAĞITIM ZAMANI 

Madde 26 

Geeel Kw:ül, �ElReffffi �w=ulıınıın talebi ü2eFİ:B:e 

temetai i:idemeleFİ:Bİ:B 2amam ,,,e taF2mı leaFaFa aağlaF. 

İş au Aaa Sa,•Jeşme hükamleFİ:Be uygırn elaFak 

dağıtılaa temetaileF geFi isteamei!:. 

YEDEK AKÇE: 

Madde 27 

Şifleet taFafmdaa �'FılaH ihtiyat aleşeleFi halekmea 
Tınk TieaFet Kanumı'mm 466 •,ıe 467. MaeeeleFi 
hükümlefi uygulaıHF. 

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır. 

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır. 

3) Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Bakanlık Tem 
VOLKAN .. K . 

Katip 
Nuray KAVUŞ 

��· 

Toplantı Başkanı 
Ali YILDIRIM 

Yönetim Kurulu Üyesi 
Ali YILDIRIM 

-=-- r" ��. 
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