KĠLER GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞIANONĠM ġĠRKETĠ
ESAS SÖZLEġMESĠ
KURULUġ:
Madde-1 Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi, Biskon Yapı Anonim ġirketi'nin
gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüĢmesi suretiyle kurulmuĢ olup iĢbu kuruluĢ 10.03.2008
tarihinde tescil ve 13.03.2008 tarihinde 7019 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiĢtir.
SĠRKETĠN UNVANI:
Madde-2 ġirketin ticaret unvanı KĠLER GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM
ġĠRKETĠ' dir. Bu esas sözleĢmede kısaca "ġirket" olarak anılacaktır
ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ:
Madde-3 ġirket'in merkezi Ġstanbul'dadır. Adresi, Eski Büyükdere Cad. Emniyet Evleri Mah. No:1/1
Kat:7 34415 Kağıthane/ĠSTANBUL'dur. Adres değiĢikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilen adrese yapılan tebligat ġirkete yapılmıĢ sayılır.
Tescil ve ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil
ettirmemiĢ ġirket için bu durum fesih sebebi sayılır. ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek Ģartıyla, Ģube ve temsilcilik açabilir.
ġĠRKETĠN SÜRESĠ
Madde-4 ġirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıĢtır.
ġĠRKETĠN AMACI VE FAALĠYET KONUSU
Madde-5 ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına iliĢkin
düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iĢtigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere,
gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere
dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuĢ halka açık anonim
ortaklıktır.
FAALĠYET KAPSAMI FAALĠYET YASAKLARI YATIRIM SINIRLAMALARI
Madde-6 ġirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.
ġirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim
sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeĢitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu
iĢlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.
Bu kapsamda amaç ve faaliyet konusunu gerçekleĢtirmek üzere;
a. Aracılık faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarını
alabilir ve satabilir, Takasbank para piyasası ve ters repo iĢlemi yapabilir, Türk Lirası cinsinden
vadeli mevduat veya katılma hesabı, yabancı para cinsinden ise vadeli ve vadesiz mevduat veya özel
cari ve katılma hesabı açtırabilirler, sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilirler. Sermaye Piyasası
Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleĢme ile herhangi bir anda
portföylerindeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si tutarındaki sermaye
piyasası araçlarını ödünç verebilir. Ödünç verme iĢlemi en fazla 90 iĢ günü süreyle ve ödünç verilen
sermaye piyasasıaraçlarının en az %100’ü karĢılığında nakit veya kamu borçlanma araçlarından

oluĢabilecek teminatın ortaklık adına Takasbank’ta bloke edilmesi Ģartıyla yapılabilir. Teminat
tutarının ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %80’inin altına düĢmesi
halinde teminatın tamamlanmasıistenir. Ortaklığın taraf olduğu ödünç verme sözleĢmelerine,
sözleĢmenin ortaklık lehine tek taraflı olarak feshedilebileceğine iliĢkin bir hükmün konulması
zorunludur.
b. Alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla arsa, arazi, ofis, konut, alıĢveriĢ merkezi,
hastane, otel, lojistik merkezi, depo, park ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir,
kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vaad edebilir.
Faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan otel, hastane veya buna benzer
gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefriĢini temin edebilir.
c. Kendi mülkiyetlerindeki arsa ve arazilerin yanı sıra, hasılat paylaĢımı veya kat karĢılığı arsa satıĢı
sözleĢmeleri akdettiği baĢka kiĢilere ait arsalar üzerinde, gayrimenkul projesi geliĢtirebilir veya
projelere üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilir. Yapılacak sözleĢme hükümleri
çerçevesinde bir veya birden fazla tarafla ortak bir Ģekilde yürütülecek projelerde, ortaklık lehine
mülkiyet edinme amacı yok ise, ortaklığın sözleĢmeden doğan haklarının Kurulca uygun görülecek
nitelikte bir teminata bağlanmıĢ olması zorunludur.
ç. Mülkiyeti ortaklığa ait olmayan ve ipotek tesis edilmiĢ arsalar üzerinde proje geliĢtirilebilir. Tesis
edilmiĢ ipotek bedelinin söz konusu arsa için en son hazırlanan değerleme raporunda ulaĢılan arsa
değerinin %50’sini geçmemesi ve her halükarda üzerinde proje geliĢtirilecek ipotekli arsaların ipotek
bedellerinin, ortaklığın kamuya açıkladığı bağımsız denetimden geçmiĢ son finansal tablolarında yer
alan aktif toplamının %10’unu aĢmaması gereklidir.
d. Mülkiyeti baĢka kiĢilere ait olan gayrimenkuller üzerinde kendi lehine üst hakkı, intifa hakkı ve
devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu hakları üçüncü kiĢilere devredebilir. Mülkiyetine sahip
oldukları gayrimenkuller üzerinde baĢka kiĢiler lehine üst hakkı, intifa hakkı ve devre mülk irtifakı
tesis edebilir ve bu hakların üçüncü kiĢilere devrine izin verebilir.
e. Kamu veya özel tüzel kiĢiler veya gerçek kiĢilerce, ortaklık adına, üzerlerinde proje geliĢtirilmesi
maksadıyla müstakil ve daimi bir hak niteliğinde üst hakkı tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyetini
edindikten sonra kazanç elde etmek amacıyla satabilir,
f. Ġlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmıĢ, projesi hazır ve onaylanmıĢ, inĢaata
baĢlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu
hususlarının bağımsız gayrimenkul değerleme Ģirketleri tarafından tespit edilmiĢ gayrimenkule
dayalı projelere, projenin her aĢamasında gayrimenkul geliĢtirme karı veya kira geliri elde etmek
amacıyla mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilir,
g. Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurabilir ve bu hakkı kullanabilir, devre mülk irtifakı
kurabilir, sahip olduğu arsalar üzerinde ticari kar elde etmek maksadıyla üst hakkı yükümlüsü
olabilir,
ğ. Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap- ĠĢlet- Devret modeliyle geliĢtirilecek projeleri, bu
maddenin (f) bendinde belirtilen Ģartların sağlanması koĢuluyla kendisi veya baĢkaları lehine üst
hakkı tesis ettirmek suretiyle gerçekleĢtirebilir,
ı. Kurul'ca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmıĢ olmak kaydıyla, ileride oluĢacak kira
gelirlerinden pay almak amacıyla mülkiyetini edinme amacı olmaksızın veya kat irtifakı tesis
edilmeksizin bu maddenin (f) bendindeki Ģartları taĢıyan gayrimenkule dayalı projelere sözleĢme
hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilir,
i. Bu maddenin (f) bendindeki Ģartları taĢıyan gayrimenkule dayalı projelere, müĢtereken malik
olanların aralarındaki sözleĢmede ortaklığın payına düĢen kısım üzerindeki tasarrufuna iliĢkin bir

sınırlama olmaması Ģartıyla kat irtifakı tesisi yoluyla müĢtereken yatırım yapabilir,
j. Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dıĢındaki gayrimenkullere ve yabancı sermaye piyasası
araçlarına yatırım yapabilir,
k. Dövize dayalı iĢlemlerin doğurduğu kur ve borçlarının doğurduğu faiz oranı risklerine karĢı
korunmak amacıyla swap ve forward iĢlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, altın, kıymetli maden ve
diğer emtialara dayalı olanlar hariç vadeli iĢlem sözleĢmeleri alabilir.
Yatırım fonları payları hariç, borsalarda veya borsa dıĢı teĢkilatlanmıĢ piyasalarda iĢlem görmeyen
sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamaz, sermaye piyasası araçlarının alım satımlarının Borsa
kanalıyla yapılması zorunludur. Türev araçları kullanarak korunma amacını aĢan iĢlemler yapamaz.
Sermaye piyasası araçlarını açığa satamaz, kredili menkul kıymet iĢlemi yapamaz, ve sermaye
piyasası araçlarını ödünç alamaz.
l. ġirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve Ģahsi her türlü teminatı alabilir,
gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve
benzeri kamu ve özel kuruluĢlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün iĢlemleri yapabilir,
m. Kat karĢılığı ve hasılat paylaĢımıyapılan projelerde, projenin gerçekleĢtirileceği arsaların
sahiplerince ortaklığa, bedelsiz veya düĢük bedel karĢılığı ortaklık lehine üst hakkı tesis edilmesi
veya arsanın devredilmesi halinde, projenin teminatı olarak arsa sahibi lehine ortaklık portföyünde
bulunan gayrimenkuller üzerine ipotek veya diğer sınırlı ayni haklar tesis edilmesi mümkündür.
Ayrıca gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hakların satın
alınmasısırasında yalnızca bu iĢlemlerin finansmanına iliĢkin olarak ya da yatırımlar için kredi temini
amacıyla portföydeki varlıklar üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edilebilir.
Portföydeki varlıkların üzerinde bu amaçlar dıĢında hiçbir suretle üçüncü kiĢiler lehine ipotek, rehin
ve diğer sınırlı ayni haklar tesis ettirilemez ve baĢka herhangi bir tasarrufta bulunulamaz.
n. ġirket, portföyünden ayrı olarak, ihtiyacı nispetinde, miktar ve değerde taĢınır veya taĢınmaz mal
satın alabilir veya kiralayabilir veya satabilir,
o. ġirket, münhasıran bir projeyi gerçekleĢtirmek maksadıyla bir veya birkaç ortakla adi ortaklık
oluĢturabilir,
ö. ġirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetin gerektirdiği ödemeler dıĢında mal varlığından
ortaklarına, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Denetçileri'ne, personeline veya yöneticilerine herhangi
bir menfaat sağlayamaz,
p. Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri,
patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir,
r. ġirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili esas sözleĢmede yazılan hususlar ile Sermaye Piyasası
Kurulu'nca sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taĢıması halinde Sermaye Piyasası
Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.
s. Kurulca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmıĢ olmak kaydıyla, mülkiyetini edinme amacı
olmaksızın veya kat irtifakı tesis edilmeksizin bu maddenin (f) bendindeki Ģartları taĢıyan
gayrimenkule dayalı projelere sözleĢme hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilirler.
Ģ. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla çeĢitli amaçlarla kurulmuĢ olan
vakıflara ve bu gibi kiĢi ve/veya kurumlara bağıĢ yapabilir.
t. ġirket portföyüne dahil edilecek gayrimenkullerin tapudaki niteliğinin, fiili kullanım Ģeklinin ve
portföye dahil edilme niteliğinin birbiriyle uyumlu olması esastır.
ġirket,
a. Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu toplayamaz ve mevduat

veya katılım fonu toplama sonucunu verecek iĢ ve iĢlemler yapamaz,
b. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına iliĢkin düzenlemelerinde izin
verilen iĢlemler dıĢında ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamaz,
c. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına iliĢkin düzenlemelerinde izin
verilen yatırım alanları ile sınırlı olmak üzere kendi adına portföy iĢletmeciliği faaliyeti dıĢında
sermaye piyasası faaliyetinde bulunamaz,
ç. Hiç bir Ģekilde gayrimenkullerin inĢaat iĢlerini kendisi üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman
edinemez. Ancak yürütülen projelerin kontrol iĢleri dahili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam
edilen personel kapsam dıĢındadır.
d. Hiçbir surette otel, hastane, alıĢveriĢ merkezi, iĢ merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut
siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla iĢletemez ve bu
amaçla personel istihdam edemez. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına iliĢkin düzenlemelerinde izin verilen iĢletmecilik faaliyetleri nedeniyle istihdam edilen
personel bu bent kapsamında değerlendirilmez.
e. Kendi personeli vasıtasıyla portföye konu olan veya olacak projeler hariç olmak üzere baĢka kiĢi ve
kuruluĢlara proje geliĢtirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer
hizmetler veremez.
f. Kredi veremez, Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya iliĢkin düzenlemelerinde
tanımlanan iliĢkili taraflarıyla herhangi bir mal veya hizmet alım satımı iĢlemine dayanmayan borç
alacak iliĢkisine giremez.
g. Belgeye dayandırılmayan ve piyasa rayicinden bariz farklılık gösteren bir harcama veya komisyon
ödemesinde bulunamaz, sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım satımı yapamaz.
ğ. Kanunen ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç olmak üzere
varlıkların portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık değerinin %3’ünü aĢan komisyon
ücreti ve benzeri giderler yapamaz.
h) Hiçbir Ģirkette sermaye veya oy haklarının %5’inden fazlasına sahip olamaz. ġirketin tek bir
Ģirketteki para ve sermaye piyasası araçları yatırımlarının toplamı ortaklığın aktif toplamının
%10’unu aĢamaz.
ı) Herhangi bir Ģekilde, devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıklara ve haklara
yatırım yapamaz. Yüksek Planlama Kurulundan izin alınması Ģartı bu hüküm kapsamında devir kısıtı
olarak değerlendirilmez.
ĠĢbu madde kapsamında ġirket tarafından gerçekleĢtirilen iĢ, iĢlem ve faaliyetler bakımından
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki iĢlemlerde sermaye piyasası mevzuatı
uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu’nun kamunun
aydınlatılmasına iliĢkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca
söz konusu iĢ, iĢlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı
yasağına iliĢkin düzenlemeleri saklıdır.
BORCLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET ĠHRACI
Madde-7 ġirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karĢılayabilmek
amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde TL veya dilediği döviz cinsinden
nakdi veya gayri nakdi kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet,
gayrimenkul sertifikası ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Ġhraç edilecek borçlanma
senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
ġirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman

bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun
506. maddesi hükmü uygulanmaz.
SERMAYE VE PAYLAR
Madde-8 ġirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye
tavanına sahip olup, sermayesi her biri 1 TL itibari değerde 1.400.000.000 adet paya bölünmüĢtür.
ġirket'in çıkarılmıĢ ve tamamen ödenmiĢ sermayesi 124.000.000 (Yüzyirmidörtmilyon) TL olup, her
biri 1 TL itibari değerde 124.000.000 adet paya ayrılmıĢ ve tamamı ödenmiĢtir. ÇıkarılmıĢ sermayeyi
temsil eden pay grupları, A grubu 9.000.000 adet pay karĢılığı 9.000.000 TL'den ve B grubu
115.000.000 adet pay karĢılığı 115.000.000 TL'den oluĢmaktadır.
ġirketin payları nama olabileceği gibi hamiline de olabilir. Nama yazılı ihraç edilmiĢ olup borsada
iĢlem gören paylar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.
A grubu paylar nama yazılı ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe
hamiline yazılı pay ihraç edemez.
Payların halka arzından önce ortaklık sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların
devirleri ile herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun iznine tabidir. Bu kapsamındaki pay devirlerinde ve ortaklık paylarının halka arzından
sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan pay edinecek yeni ortaklardan, ortaklık kuruluĢu için
gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak
sağlamaları ve taahhüt ettikleri sermaye miktarını karĢılayabilecek mali güce sahip olmaları Ģartı
dıĢında kurucularda aranan Ģartlar aranır.
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına
kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmıĢ sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Ayrıca, Yönetim
Kurulu itibari değeri üzerinde paylar çıkarılmasına ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının
kısıtlanmasına yetkilidir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha izin
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel
kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda
Ģirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılır.
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karĢılığında A Grubu yeni paylar çıkarılacaktır Ancak,
Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların
tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının
kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere halka
arz edilir. ÇıkarılmıĢ sermaye miktarının Ģirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi
zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Sermaye artırımlarında çıkarılmıĢ sermayenin nakden ödenen kısmının Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından belirlenmiĢ oranın altına düĢmemesi Ģartıyla, üzerinde ipotek bulunmayan veya
gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat Ģerhi
olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı ayni haklar Türk Ticaret Kanunu’nun 342. ve 343.
maddeleri çerçevesinde ayni sermaye olarak konulabilir.
Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. Ayni sermaye karĢılığı ihraç edilecek
payların da satıĢı yapılabilir.

ĠMTĠYAZLI MENKUL KIYMETLER
Madde-9 A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
Yönetim kurulu üyelerinin 2/3'ü A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ġirket Genel
Kurulu tarafından seçilir.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dıĢında imtiyaz veren
herhangi bir menkul kıymet ihraç edilemez. Aday gösterme imtiyazının yaratılmasında Türk Ticaret
Kanunu’nun 360. Maddesi hükümleri uygulanmaz. Halka açılma sonrasında, hiçbir Ģekilde yönetim
kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. Yönetim
kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleĢtirilen devirler pay defterine
kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, ġirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı
haller saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıĢ
finansal tablolarına göre üst üste beĢ yıl dönem zararı etmesi halinde imtiyazlı paylar Sermaye
Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar.
PORTFÖYÜN ĠDARESĠ
Madde-10 Ortaklık portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Genel amaçlı gayrimenkul yatırım ortaklarının portföylerini sektör, bölge ve gayrimenkul bazında
çeĢitlendirilmeleri ve uzun vadeli yönetmeleri esastır.
PORTFÖY SINIRLAMALARI
Madde-11 Ortaklık portföyünün oluĢturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur.
PORTFÖYDEKĠ VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE SĠGORTALANMASI
Madde-12 ġirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleĢmesi ile Ġstanbul Takas ve
Saklama Bankası A.ġ. nezdinde muhafaza edilir.
ġirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inĢaatına baĢlanmamıĢ projeler ve sermaye
piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıkların oluĢabilecek her türlü hasara karĢı rayiç değerleri
dikkate alınarak sigorta edilmesi zorunludur.
DEĞERLEME GEREKTĠREN ĠġLEMLER
Madde 13. ġirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Kurulca listeye alınmıĢ ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına iliĢkin düzenlemelerinde belirtilen Ģartları taĢıyan bir
gayrimenkul değerleme Ģirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde iĢleme
konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür.
Ayni sermaye konulmasına iliĢkin TTK’nın 343 üncü maddesi hükmü saklıdır.
YÖNETĠM KURULU VE GÖREV SÜRESĠ
Madde-14 ġirketin idaresi, üçüncü kiĢilere karĢı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en fazla üç yıla kadar görev
yapmak üzere seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen Ģartları haiz ve 6 (altı) üyeden oluĢturulacak bir yönetim kuruluna
aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir baĢkan ve baĢkan olmadığı zaman
vekalet etmek üzere bir baĢkan vekil seçer.
Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim
Ġlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına iliĢkin 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 iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim
kurulu üyelerinin 2/3'ü A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel
kurul tarafından seçilir.
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir
nedenle boĢalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında
belirtilen Ģartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar.
Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Tüzel kiĢi ya da kiĢiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kiĢinin yönetim kurulu üyesi
seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kiĢi ile birlikte ve o tüzel kiĢi adına sadece bir gerçek kiĢi tescil ve
ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmıĢ olduğu ġirket’in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kiĢi
adına tescil edilmiĢ gerçek kiĢi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu
üyesi olan tüzel kiĢi kendi adına tescil edilmiĢ olan gerçek kiĢiyi her zaman değiĢtirebilir.
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
YÖNETĠM KURULUNA SEÇĠLME ġARTLARI
Madde-15 Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili
diğer mevzuat ile öngörülen Ģartları taĢımaları gerekir.
YÖNETĠM KURULU TOPLANTILARI
Madde-16 Yönetim Kurulu, ġirket iĢleri açısından gerekli görülen zamanlarda, baĢkan veya baĢkan
vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de baĢkan veya baĢkan vekiline
yazılı olarak baĢvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. BaĢkan veya baĢkan vekili yine
de yönetim kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı Ģahsen 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 baĢkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu
kararı ile gündemde değiĢiklik yapılabilir.
Toplantı yeri ġirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak Ģartı ile baĢka bir yerde de
toplanabilir.
Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 390.maddesi gereği üye tam sayısının çoğunluğu ile
toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır.
Oylarda eĢitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eĢit oy alan öneri
reddedilmiĢ sayılır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini
yazarak imzalar.
Toplantıya katılmayan üyeler, meĢru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya baĢka bir surette

oy kullanamazlar.
ÖZELLĠK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM
Madde-17 Ortaklık ile aĢağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında olan ve (B) bendinde sayılan
iĢlemlere iliĢkin olan yönetim kurulu kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların
kamuya açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca karar
oybirliği ile alınmadığı takdirde yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara
bilgi verilmesi gerekir.
A- Taraflar
1) Ortaklıkta sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
2) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılanların %20’den fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip
oldukları diğer Ģirketler,
4) Ortaklığın iĢtirakleri,
5) Ortaklığa iĢletmecilik hizmeti veren Ģirketler,
6) Ortaklığa portföy yönetim hizmeti veren Ģirketler,
7) Ortaklığa danıĢmanlık hizmeti veren Ģirketler,
8) Ortaklığa inĢaat hizmeti verecek müteahhitler,
9) Ortaklığın ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları,
10) Ortaklığın iliĢkili tarafları.
B- Özellik arz eden kararlar
1) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine iliĢkin
kararlar,
2) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanmasını gerçekleĢtirecek Ģirketlerin
belirlenmesine iliĢkin kararlar,
3) Kredi iliĢkisi kurulmasına iliĢkin kararlar,
4) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırım kuruluĢlarının
belirlenmesine iliĢkin kararlar,
5) Ortak yatırım yapılmasına iliĢkin kararlar,
6) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danıĢmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kiĢilerin
belirlenmesine iliĢkin kararlar,
7) Ortaklığa proje geliĢtirme, kontrol veya müteahhitlik, iĢletmecilik veya portföy yönetimi
hizmeti verecek gerçek veya tüzel kiĢilerin belirlenmesine iliĢkin kararlar,
8) 8) (A) bendinde yer alan tüzel kiĢilerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının ortaklık
portföyüne alınmasına iliĢkin kararlar,
9) 9) Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine
iliĢkin kararlar,
10) Ortaklık ile iliĢkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan iĢlemlere iliĢkin kararlar,
11) Bunlar dıĢında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine
sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.
Ortaklığın (A) bendinde belirtilen taraflar dıĢında kalan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kiĢi ile

yapacağı iĢlemleri (B) bendinde yer alan iĢlemlerden olsa dahi bu madde kapsamında
değerlendirilmez.
Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan iĢlemlerde ve
ġirketin her türlü iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve üçüncü kiĢiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine iliĢkin iĢlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime iliĢkin
düzenlemelerine uyulur.
Ortaklığın aktif toplamlarının %75’ini aĢmayan tutardaki varlıklarının toptan satıĢında Türk Ticaret
Kanunu’nun 408. Maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23.
maddesi hükümleri uygulanmaz.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan iĢlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz
olup esas sözleĢmeye aykırı sayılır.
YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN ÜCRETLERĠ
Madde-18. Yönetim kurulu baĢkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur. Bağımsız
yönetim kurulu üyelerine iĢbu madde çerçevesinde yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayı
ile sağlanacak, ücret ve huzur hakkı gibi maddi imkanlar, bağımsızlığı koruyacak düzeyde olacaktır.
Söz konusu ücretlere iliĢkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.
ġĠRKETĠ YÖNETĠM VE ĠLZAM
Madde 19. ġirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dıĢarıya karĢı temsil ve ilzam olunur.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel
kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.
Yönetim kurulu görev süresini aĢan sözleĢmeler akdedebilir.
ġirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve ġirket'i ilzam edecek her türlü sözleĢme, bono, çek ve
benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; ġirket unvanı altına atılmıĢ ve ġirket'i ilzama
yetkili en az iki kiĢinin imzasını taĢıması gereklidir.
Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin
edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere
ġirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi ile gerektiği görüldüğü takdirde yeterli
sayıda sair komiteleri oluĢturur. Komitelerin oluĢturma kararlarında görev ve çalıĢma alanları iĢbu ana
sözleĢme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman
komitelerin görev ve çalıĢma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli
gördüğü değiĢikleri yapabilir.
Komiteler bağımsız olarak çalıĢmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.
Komitelerin ġirket iĢlerine iliĢkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri
hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.
Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim
kurulu üyesine veya üçüncü bir kiĢiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk
Ticaret Kanunu’nun 367/1’inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER
Madde-20 Yönetim kurulunca, ġirket iĢlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda
müdür atanır.

Genel müdür olarak görev yapacak kiĢinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen Ģartları haiz
olması ve münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiĢ olması zorunludur.
Genel müdür, baĢka kurum ve kuruluĢlarda, icrai nitelikte olmaması ve ortaklıktaki görevinin ifasında
zafiyete neden olmaması kaydıyla, yönetim kurulu üyeliği yapabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun
396.madde hükmü saklıdır.
Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde 6 aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda
bu göreve yeniden vekaleten atama yapılamaz.
Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ġirketi
yönetmekle yükümlüdür.
YÖNETĠCĠLERE ĠLĠġKĠN YASAKLAR
Madde-21 Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden
Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte
yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına iĢletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393.
maddesi hükmü saklıdır.
Yöneticilere iliĢkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
maddelerine uygun hareket edilir.
DENETÇĠ
Madde 22. Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan ġirket’in genel
kurulunca her faaliyet dönemi itibariyle bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu,
denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.
ġirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde TTK’nın 397
ila 406 ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde-23 Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Olağan genel kurul, ġirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa
toplanır.
Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri
uygulanarak gerekli kararlar verilir.
Olağanüstü genel kurul, ġirket iĢlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleĢmede yazılı
hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı
usulüne göre ilan olunur.
Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Genel Kurullara elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden
gerçekleĢtirilir.
ġirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret
Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. ġirket, Anonim ġirketlerde

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüĢ açıklamalarına,
öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluĢturulmuĢ sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm
genel kurul toplantılarında esas sözleĢmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuĢ olan sistem üzerinden hak
sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi
sağlanır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalıĢma esas ve usullerine iliĢkin kuralları içeren, Ġlgili Bakanlık
tarafından, asgari unsurları belirlenmiĢ olan bir Ġç Yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından
sonra yürürlüğe koyar. Bu Ġç Yönerge tescil ve ilan edilir.
TOPLANTI YERĠ
Madde-24 Genel kurul ġirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun göreceği lüzum üzerine idare
merkezinin bulunduğu Ģehrin elveriĢli baĢka bir yerinde de toplanabilir, Genel Kurul' un Yönetim
Kurulu kararıyla ġirket merkezi dıĢında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette
belirtilmesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler imkan
verdiği ölçüde ortakların toplantıya elektronik ortamdan katılmaları sağlanır.
TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠ BULUNMASI
Madde-25 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde
yapılacak toplantılarda Türk Ticaret Kanunu’nun 407.maddesine göre Bakanlık Temsilcisi
bulunması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’nun 407.maddesi uyarınca Bakanlık Temsilcileri ile
ilgili diğer düzenlemelere uyulur.
TEMSĠLCĠ TAYĠNĠ
Madde-26 Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri
vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. ġirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından baĢka temsil
ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin Ģeklini Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması
Ģarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiĢ olması kaydıyla, oyu, devredenin
isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası
Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.
OYLARIN KULLANILMA ġEKLĠ
Madde-27 Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak
hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine
gizli oya baĢvurmak gerekir.
Genel Kurula elektronik ortamda katılmak isteyen ve gerekli yükümlülükleri yerine getiren ortaklar
veya temsilcileri oylarını Elektronik Genel Kurul Sisteminde elektronik ortamda kullanabilirler.
ĠLANLAR
Madde-28 ġirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve ġirketin internet sitesinde 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 ulaĢmayı sağlayacak, elektronik haberleĢme dahil, her türlü iletiĢim vasıtası ile genel
kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.
BĠLGĠ VERME
Madde-29 Ortaklıklar kamunun aydınlatılması hususunda Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen
düzenlemelere uymakla mükelleftirler.
HESAP DÖNEMĠ
Madde-30 ġirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü baĢlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona
erer. Birinci hesap yılı ise ġirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten baĢlar ve o yılın Aralık
ayının sonuncu günü sona erer.
KARIN DAĞITIMI
Madde-31 ġirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında
yer alan düzenlemelere uyar.
ġirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca
ġirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile ġirket tüzel kiĢiliği tarafından ödenmesi
gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karĢılıklar, hesap yılı sonunda tespit
olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safı (net) kardan varsa
geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra; kalan miktar aĢağıdaki sıra ve esaslar dahilinde
dağıtılır:
Genel Kanuni Yedek Akçe
a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiĢ sermayenin %20'sini
buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Birinci Temettü
b) Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla ġirketin kar
dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü
ayrılır.
Ġkinci Temettü
c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düĢüldükten sonra kalan kısmı genel kurul
kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda
bırakmaya, kanuni veya kendi isteği ile ayırdığı yedek akçelere ilave etmeye, yönetim kurulu üyeleri,
memur, müstahdem ve iĢçilere kardan pay olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak
ayırmaya yetkilidir.
d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca pay sahipleri ile kara iĢtirak
eden diğer kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan kısımdan ödenmiĢ sermayenin %5’i oranında
kar payı düĢüldükten sonra bulunan tutarın onda biri genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleĢmede pay sahipleri için
belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; baĢka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iĢçilere kârdan pay
dağıtılmasına karar verilemez.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.
KAR DAĞITIMI ZAMANI

Madde-32 Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne Ģekilde verileceği, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun konuya iliĢkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel
kurul tarafından kararlaĢtırılır. Bu ana sözleĢme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri
alınmaz.
SĠRKETĠN FESĠH VE TASFĠYESĠ
Madde-33 ġirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk
Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim
Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru
seçilir.
KENDĠLĠĞĠNDEN SONA ERME
Madde-34 ġirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunması Sermaye Piyasası
Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ
Madde 35. Bu esas sözleĢmede değiĢiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüĢüne bağlıdır. Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan uygun görüĢ ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, Sermaye
Piyasası Kanunu ve esas sözleĢmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleĢme değiĢikliğine
karar verilir. DeğiĢiklikler usulüne uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra
ilan tarihinden baĢlayarak geçerli olur.
KANUNĠ HÜKÜMLER
Madde-36 Bu esas sözleĢmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ
hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.
Bu esas sözleĢmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

