20. HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı
Başkanlığı’na yetki verilmesi,
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri
çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi
gerçekleştirilecek, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa
geçirilmesi konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanına yetki verecektir.
2. 2012 yılı mali tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve
bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde
(www.servetgyo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile finansal tablolar ile denetçi raporunun ayrı ayrı Genel Kurul’da
ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır. (Ek-1)
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına
İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği'nin Ekspertiz değerinin kullanılması başlıklı 37. Maddesinde şöyle denilmektedir.
(1) Ortaklığın yapacağı portföye alım işlemleri, portföyden satış işlemleri ve kiralamalar tespit
edilen ekspertiz değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Mevcut piyasa veya ödeme koşulları dikkate
alınarak yapılacak alım işlemlerinde ekspertiz değerlerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde
ise ekspertiz değerinden daha düşük değerler esas alınırsa, bu durumun Kurulun özel durumların kamuya
açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak ilk genel kurul
toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi zorunludur.
(2) Ortaklık portföyündeki varlıkların uzun süreli kiralama sözleşmesine konu edilmeleri
durumunda, beş yıllık dönemler itibarıyla kira ekspertiz değerleri bu Tebliğin 36 ncı maddesi kapsamında
hazırlanacak bir değerleme raporu ile tespit ettirilir ve ekspertiz değerinden düşük kiralama işlemi söz
konusu ise, bu durum Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde
kamuya açıklanır ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilir.
4. 2012 yılı mali tablolarının onaylanması,
Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde
(www.servetgyo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait
mali tabloların Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı
ayrı ibra edilmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı
faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Yeni TTK
hükümleri gereği yeni dönem için bir Denetçi (Murakıp) seçilmeyeceğinden, bu işlem son kez
yapılacaktır. Yönetim Kurulumuz şu isimlerden oluşmaktadır; Avni Çelik (Yönetim Kurulu Başkanı),
Ahmet Çelik (YK Başkan Vekili), Ömer Faruk Çelik (YK Üyesi), Mehmet Haluk Öztürk (YK Üyesi),
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Akif Gülle (YK Bağımsız Üyesi), Kerem Alkin (YK Bağımsız Üyesi) ve Denetçi Ömer Öztürk’ten
oluşmaktadır.
6. Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı karının dağıtılmaması önerisinin Genel Kurul’un onayına
sunulması,
Şirket Yönetim Kurulu’nun 30/05/2013 tarihli Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: XI,
No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMM
A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre
95,767,277 TL Net Dönem Karı elde edilmiş olup, karın dağıtılmaması önerisi Genel Kurulda
ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
7. Yönetim Kurulunun, Genel Kurul çalışma, esas ve usullerine ilişkin kurallar içeren “Genel
Kurul İç Yönergesi” teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 419. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince Şirket Yönetim
Kurulu’nun, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlanması ve genel kurulun onayından sonra
yürürlüğe koyması, tescil ve ilan ettirmesi gerekmektedir. Hazırlanan İç Yönerge Ek-2’de yer almaktadır.
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin
alınmış olması kaydı ile Şirketin Ana Sözleşmesi’nin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35. maddelerine ilişkin tadillerin Genel Kurul’un onayına
sunulması,
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum gereği Şirketimiz Esas
Sözleşmesi’nin ilgili maddelerinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır. SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına
sunulacak metin Ek-3’de yer almaktadır.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
TTK ve Yönetmelik gereğince Esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar
dikkate alınarak yönetim kurulu üyeleri seçilecektir.
SPK’nın Kurumsal Yönetim düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu’nda toplam üye sayısının en az üçte
birinin bağımsız üye olması gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirket Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi
uyarınca 6 üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nda en az 2 üyenin SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne
ilişkin düzenlemelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıması gerekmektedir.
Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Yönetim Kurulu Aday
Gösterme çalışması sonucunda Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Akif Gülle ve Prof. Dr.
Kerem Alkin bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek-4’de yer almaktadır.
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
TTK ve Yönetim hükümleri ve esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan
ve üyelerine ödenecek huzur hakkı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Yönetim Kurulu Başkanının
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ücretinin geçen yılki gibi aynen net 7,000 TL olarak devamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin aylık
net 3,500 TL olarak devamına ilişkin önerge Divan Başkanlığına arz edilecektir.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı
muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395 ve
“Rekabet yasağı” başlıklı 396. Maddelerinde şöyle denilmektedir:
VI - Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı
MADDE 395- (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya
başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir.
Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.
(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/17 md.) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim
kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu
kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını
devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin
yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.
(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler birbirlerine
kefil olabilir ve garanti verebilirler.
(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.
VII - Rekabet yasağı
MADDE 396- (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme
konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari
işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette
bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket
adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait
olduğunu dava etmekte serbesttir.
(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki
üyelere aittir.
(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir
şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların
gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.
(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.
12. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel
Kurul’un onayına sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: X, No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. Maddesi çerçevesinde yönetim
kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin genel kurulun onayına sunulması gerekmektedir.
Bu çerçevede, Ata Uluslararası BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş. Genel Kurul onayına sunulmak
üzere aday gösterilmiştir.
13. Şirketimizin Bağış Politikasının, Etik Kurallarının ve Ücret Politikasının Genel Kurul’un
bilgisine sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: IV, No: 56 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan
Şirket Bağış Politikası, Etik Kuralları ve Ücret Politikası Ek-5, Genel Kurulda ortaklarımızın görüş ve
onayına sunulacaktır.
14. Dilek ve temenniler,
15. Kapanış.
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Seri: IV, No’lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca
Genel Kurul İlanı ile birlikte Şirket internet sitesinde yer alması gereken diğer Hususlar aşağıda yer
almaktadır.
1- Şirketin ortaklık yapısının, toplam pay sayısı ve oy hakkı ile her imtiyazlı pay grubunu
temsil eden pay sayısı ve oy hakkının gösterir tablo:
Hissedar

Grubu

Pay Tutarı (TL)

Pay Oranı

Oy Hakkı

Avni Çelik

A

19.500.000,00

37,50%

19.500.000

Ayşe Sibel Çelik
Ahmet Çelik
Ömer Faruk Çelik
Nuran Çelik
Şenay Çelik
Berrin Çelik Ercivelek
Halka Açık Kısım

B
B
B
B
B
B
B

7.800.000,00
1.950.000,00
1.950.000,00
1.950.000,00
1.950.000,00
3.900.000,00
13.000.000.00

15,00%
3,75%
3,75%
3,75%
3,75%
7,50%
25,00%

7.800.000
1.950.000
1.950.000
1.950.000
1.950.000
3.900.000
13.000.000

TOPLAM

-

52.000.000,00

100.00%

52.000.000

Her bir Şirket Genel Kurul toplantısında 1 oy hakkına sahiptir.
A Grubu hisseler 4 adet yönetim kurulu adayı gösterme imtiyazına sahiptir.
B Grubu hisseler 2 adet bağımsız yönetim kurulu adayı gösterme imtiyazına sahiptir.

2. Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen
önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerçekleri:
Bulunmamaktadır.
3. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:
Böyle bir talep iletilmemiştir.
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Ek- 1
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
BİLANÇO

Ref

Bağımsız
Denetim'den
Geçmiş

Bağımsız
Denetim'den
Geçmiş

31 Aralık 2012

31 Aralık 2011

33.843.525

88.409.443

746.868
30.815.447
993.997
993.997
1.053.293
1.016.618
36.675
233.920
233.920
3.028.078
-

795.235
35.751.025
28.108
35.722.917
48.737
48.737
21.050.526
30.763.920
8.474.454
22.289.466
88.409.443
-

171.376.220

667.914.738

171.328.320
37.532
10.368

53.221.236
443.434.259
171.208.470
50.773
-

205.219.745

756.324.181

8.206.366

258.912.850

7.547.954
291.582
8.295
283.287
253.290
80.737
172.553

69.498.071
3.369.802
2.900.952
468.850
185.926.664
124.555
146.224.562
39.577.547

VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- Diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Diğer dönen varlıklar
Ara Toplam
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar

3
4
6

7

10
15

Duran varlıklar
Ticari alacaklar
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar

6
8
9
11
12

TOPLAM VARLIKLAR
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
- İlişkili taraflardan ticari borçlar
- Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflardan diğer borçlar
- Avanslar
- Diğer borçlar

5
6

7

5

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

14
15

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
- İlişkili taraflardan ticari borçlar
Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar

5

7
14

Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Birleşmeye ilişkin ilave özsermaye katkısı
Geçmiş yıl karları/(zararları)
Net dönem (zararı)/karı

16
16
16
16

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE
ÖZKAYNAKLAR

6

78.018
35.522

74.767
43.546

11.151.272

104.894.189

11.029.715
110.060
11.497

104.750.821
135.618
7.750

185.862.107

392.517.142

50.000.000
40.094.830
95.767.277

304.148.493
(246.948.493)
341.156.820
(5.839.678)

205.219.745

756.324.181

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
Bağımsız
Denetim'den
Geçmiş

Bağımsız
Denetim'den
Geçmiş

KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Ref

01.01.31.12.2012

01.01.31.12.2011

Satış gelirleri
Satışların maliyeti

18
18

90.031.792
(20.224.916)

11.001.447
(1.962.742)

69.806.876

9.038.705

(357.629)
(2.714.858)
6.916.547
494.961
(80.924)

(1.636.709)
(2.165.336)
11.861.536
204.089
(33.488)

74.064.973

17.268.797

34.476.944
(12.774.640)

10.167.312
897.126
(34.172.913)

95.767.277

(5.839.678)

-

-

95.767.277

(5.839.678)

-

-

95.767.277

(5.839.678)

1,9153

(0,0414)

Brüt kar
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışları
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)

19
19
20
21
22

Faaliyet karı/(zararı)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
Yatırımlardaki kar/zarar payları
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

8
23
24

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi
(zarar)/kar
Sürdürülen faaliyet vergi gelir/(gideri)
Sürdürülen faaliyetler dönem
(zararı)/karı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir/(gider)
Hisse başına (kayıp)/kazanç

17
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Ek-2
GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi genel
kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde
belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin tüm olağan ve
olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul
tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen
toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı
başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Uyulacak hükümler
MADDE 4 –
(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun
olarak yapılır.
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
MADDE 5 –
(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri
veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi
ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin
temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için
gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim
kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
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(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak
kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler
yönetim kurulunca yerine getirilir.
Toplantının açılması
MADDE 6 –
(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum
belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı
hükümleri saklıdır)yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden
birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir
tutanakla tespiti üzerine açılır.
Toplantı başkanlığının oluşturulması
MADDE 7(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle
önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da
bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru
görevlendirilir.
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama
hususunda yetkilidir.
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge
hükümlerine uygun hareket eder.
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri
MADDE 8 –
(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse
toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü
olan şirketlerininternet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp
çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta
önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay
sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın
çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu
durumu toplantı tutanağına geçirmek.
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine
girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin
yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup
olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
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d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim
kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas
sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki
değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul
erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya
ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek
ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların
kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin
toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar
haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri
almak.
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel
kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip
edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını
gözetmek.
j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula
açıklamak.
k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen
kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme
uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve
buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay
sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa
geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan
oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi
raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy
kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan
yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
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MADDE 9 –
(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem
maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu
durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem
maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
MADDE 10 –
(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve
finansal tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının
belirlenmesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara
bağlanamaz:
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde
yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu
finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok
şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı
sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi
hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile
karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
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(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi
istenen konular gündeme konulur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Toplantıda Söz Alma
MADDE 11 –
(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer
durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru
sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise
söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi
aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip
konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi
konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla
sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri
ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu,
görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca
kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip
gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde
belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
Oylama Ve Oy Kullanma Usulü
MADDE 12 –
(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar
taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya
geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen
kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma
hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul
veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy
sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa
kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar
değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve
esaslar uygulanır.
Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi
MADDE 13 –
(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları,
sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve
verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların
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sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara
uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı
şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda
yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış
olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay
adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık
temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne
surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve
yazıyla tutanakta belirtilir.
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı,
soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta,
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu
belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi
tarafından imzalanır.
Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler
MADDE 14(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı
toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek
ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce
onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi
hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş
gün içerisinde internet sitesine de konulur.
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir
nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.
Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma
MADDE 15(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı
tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527
nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler
MADDE 16 –
(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin
görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri
saklıdır.
(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda
kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik
hükümlerine uyulması zorunludur.
İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar
MADDE 17 –
(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca
verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.
İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler
MADDE 18 –
(1) Bu İç Yönerge, Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile
yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de
aynı usule tabidir.
İç Yönergenin Yürürlüğü
MADDE 19 –
(1) Bu İç Yönerge, Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ___/___/2013 tarihli genel
kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.
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Ek-3

ESKİ METİN
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Şirket'in merkezi, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36 31349
Beşiktaş, İstanbul’dur. Adres, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adres
değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş
adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde
tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na
bilgi vermek şartıyla başkaca şube ve temsilcilik açabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ

YENİ METİN
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
MADDE 3. Şirket'in merkezi, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak
No:36 34349 Beşiktaş, İstanbul’dur. Adres, İstanbul ili, Beşiktaş
ilçesindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye
Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na
bilgi vermek şartıyla başkaca şube ve temsilcilik açabilir.

MADDE 3. Şirket’in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

MADDE 4. Şirket’in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU
MADDE 4. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal
etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye
piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı
haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş
halka açık anonim ortaklıktır

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU
MADDE 5. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal
etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye
piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı
haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş
halka açık anonim ortaklıktır.

FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM
SINIRLAMALARI

FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM
SINIRLAMALARI

MADDE 5. Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve
yönetim
sınırlamalarında,
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun
düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

MADDE 6. Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve
yönetim
sınırlamalarında,
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun
düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım
yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy
çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.
Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü
teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve
benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün
işlemleri yapabilir ve sadece sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği
hallerle sınırlı olmak üzere ipotek alabilir, fekkedebilir, ipotek verebilir.
Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa,
arazi, konut ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir,
kiralayabilir, kiraya verebilir, bağış yapabilir, rehin alabilir, tesis edilmiş
olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri
kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nda belirlenen sınırlar dâhilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve
ipotek verebilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca
aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine
tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı
tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım
yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy
çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.
Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü
teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve
benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün
işlemleri yapabilir ve sadece sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği
hallerle sınırlı olmak üzere ipotek alabilir, fekkedebilir, ipotek verebilir.
Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa,
arazi, konut ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir,
kiralayabilir, kiraya verebilir, bağış yapabilir, rehin alabilir, tesis edilmiş
olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri
kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nda belirlenen sınırlar dâhilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve
ipotek verebilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca
aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine
tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı
tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm
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ŞİRKETİN SÜRESİ

işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan
hakları kaldırabilir.
Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak
kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınaî
mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir,
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde
taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.
Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği
ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim
kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir
menfaat sağlayamaz.
Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye
Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan
hakları kaldırabilir.
Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak
kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınaî
mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir,
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde
taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.
Yapılacak bağışların üst sınırı, Sermaye Piyasası Kurulunca
belirlenecek sınır dâhilinde kalmak şartıyla, Şirket genel kurul
tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek olan Bağış ve Yardımlar
Politikasına göre belirlenir. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar
matrahına eklenir. Bağışların SPK’nın örtülü kazanç aktarımı
düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel
kurulda ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir.
Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği
ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim
kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir
menfaat sağlayamaz.
Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye
Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI
MADDE 6. Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili
maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki
sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu,
varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç
edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda
Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi
çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini
ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423.
maddesi hükmü uygulanmaz.

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI
MADDE 7. Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili
maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki
sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde varlık
teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.
İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye
Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Şirket 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.
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 TL
itibari değerde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 20112015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 50.000.000 TL olup bu
çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerde 50.000.000 adet paya ayrılmış
ve tamamı aşağıda belirtilen hissedarlar tarafından taahhüt edilip
ödenmiştir.

SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 8.
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 TL
itibari değerde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 20132017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 52.000.000 TL olup bu
çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerde 52.000.000 adet paya ayrılmış
ve tamamı aşağıda belirtilen hissedarlar tarafından taahhüt edilip
ödenmiştir.
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Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:
HİSSEDARIN ADI
SOYADI /
TİCARET
ÜNVANI
Avni Çelik
Sinpaş Yapı
Endüstrisi ve Tic.
A.Ş.
Ayşe Sibel Çelik
Ömer Faruk Çelik
Ahmet Çelik
Nuran Çelik
Şenay Çelik
Berrin Çelik
Ercivelek
TOPLAM

GRU
BU

TÜRÜ

A
B
B
B

Hamiline
Hamiline
Hamiline
Hamiline

B

Hamiline

B
B
B
B
B

Hamiline
Hamiline
Hamiline
Hamiline
Hamiline

B

Hamiline

PAY
ADEDİ

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:
HİSSEDARIN ADI
SOYADI /
TİCARET
ÜNVANI

TOPLAM
(TL)

1.010.276 1.010.276
22.612.533 22.612.533
3.099.088 3.099.088
1.279.065 1.279.065
797.829
8.351.491
2.509.386
2.408.358
1.957.741
2.058.769

Avni Çelik
Ayşe Sibel Çelik
Ömer Faruk Çelik
Ahmet Çelik
Nuran Çelik
Şenay Çelik
Berrin Çelik
Ercivelek
Halka Açık
TOPLAM

797.829
8.351.491
2.509.386
2.408.358
1.957.741
2.058.769

GRU
BU

TÜRÜ

A
B
B
B
B
B
B

Hamiline
Hamiline
Hamiline
Hamiline
Hamiline
Hamiline
Hamiline

B

Hamiline

B

Hamiline

PAY
ADEDİ

TOPLAM
(TL)

1.010.276 1.010.276
18.489.724 18.489.724
7.800.000 7.800.000
1.950.000 1.950.000
1.950.000 1.950.000
1.950.000 1.950.000
1.950.000 1.950.000
3.900.000 3.900.000
13.000.000 13.000.000
52.000.000 52.000.000

3.915.464 3.915.464
50.000.000 50.000.000

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana
bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu madde
kapsamındaki pay devirlerinde, pay edinecek yeni ortaklar için de
kurucularda aranan şartlar aranır.
Yönetim kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar
almaya yetkilidir.
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu
paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır Ancak, Yönetim
Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde
çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu 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 piyasa fiyatı ile
halka arz edilir.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı
belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Şirket kurucu ortaklarından Avni ÇELİK Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemeleri çerçevesinde lider sermayedardır. Ortaklıkta yönetim
hakimiyeti sağlayacak orandaki imtiyazlı payların, kuruluş/dönüşüm
aşamasında ve şirket paylarının halka arz suretiyle satış süresinin
bitimini takip eden iki yıl boyunca sadece lider sermayedar tarafından
iktisap edilmesi gerekmektedir. İmtiyazlı payların devri Sermaye
Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.
Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.
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Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana
bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu madde
kapsamındaki pay devirlerinde, pay edinecek yeni ortaklar için de
kurucularda aranan şartlar aranır.
Payların tamamı hamiline yazılıdır. Pay devirlerinde ve pay
devralacak pay sahiplerinde aranacak niteliklere ilişkin hususlarda
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.
Yönetim kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin
üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya
yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu husustaki
ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu
paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır Ancak, Yönetim
Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde
çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu 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 piyasa fiyatı ile
halka arz edilir.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya
satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Şirket kurucu ortaklarından Avni ÇELİK Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemeleri çerçevesinde lider sermayedardır. Ortaklıkta yönetim
hakimiyeti sağlayacak orandaki imtiyazlı payların, kuruluş/dönüşüm
aşamasında ve şirket paylarının halka arz suretiyle satış süresinin
bitimini takip eden iki yıl boyunca sadece lider sermayedar tarafından

iktisap edilmesi gerekmektedir. İmtiyazlı payların devri Sermaye
Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.
İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER
MADDE 9. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede
imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul
kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim
kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil yeni imtiyaz yaratılamaz.

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER
MADDE 9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede
imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul
kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim
kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz.
İmtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir.

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ
MADDE 13. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren
Sermaye Piyasası Kurulu’nca listeye alınmış ve Kurul’un gayrimenkul
yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan
bir gayrimenkul değerleme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında
belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların
değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür.

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ
MADDE 13. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında sayılan
durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
faaliyet gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış
ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları taşıyan bir
gayrimenkul değerleme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında
belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların
değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Şirket,
portföyünde bulunan diğer varlıklara ilişkin değerlemelerde ise
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 14. Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk
Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
genel kurul tarafından bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 üyeden oluşan
bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri
arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere
bir başkan vekili seçer.
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle
birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir
gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış
olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına
sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek
kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler
seçilmeye de engeldir.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket
esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile
verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel
Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm
konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 14. Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk
Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
genel kurul tarafından bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 üyeden oluşan
bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri
arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere
bir başkan vekili seçer.
Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel
kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi
ile birlikte ve o tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen,
sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın
yapılmış olduğu Şirket’in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi
adına sadece, bu tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu
toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan
tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman
değiştirebilir.
Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.
Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek
kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler
seçilmeye de engeldir.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket
esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile
verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel
Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm
konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim kuruluna 2’den az olmamak üzere, 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.
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme
imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay
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Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim kuruluna 2’den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası

sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel
kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süresi
sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim
Kurulunda görevli üyelerin çoğunluğu icrada görev alamaz. Bir üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir
kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına
sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden
alınabilir. İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de
gösterilmiştir.

Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu
üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda
bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme
imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay
sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel
kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süresi
sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim
Kurulunda görevli üyelerin çoğunluğu icrada görev alamaz. Bir üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir
kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına
sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden
alınabilir. İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de
gösterilmiştir.
Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak
konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç
denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de
bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu
bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları,
çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 16. Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen
zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim
kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak
başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya
başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen
çağrı yetkisine sahip olurlar.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır.
Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin
yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak
bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.
Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından
tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak
şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.
Yönetim Kurulu toplantıları TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu
mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda da yapılabilir.
Yönetim kurulu en az (4) kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya
katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu
gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri
reddedilmiş sayılır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu
veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.
Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı
olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar..

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 16. Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen
zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim
kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak
başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya
başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen
çağrı yetkisine sahip olurlar.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadığı takdirde,
Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin karar şeklinde
yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşme’nin 17. maddesi hükümleri
saklı kalmak kaydı ile en az dört Yönetim Kurulu üyesinin yazılı
onayı alınmak suretiyle de Yönetim Kurulu kararı alınabilir. Aynı
önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla
alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta
bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu
kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması
veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp
karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından
tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak üyelerin tamamına önceden
yazılı olarak haber verilmek suretiyle toplantı şirket merkezinden
başka bir yerde de yapılabilir.
Yönetim Kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulu mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda da yapılabilir.
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Yönetim kurulu en az (4) kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya
katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu
gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri
reddedilmiş sayılır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu
veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.
Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı
olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.
ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM
MADDE 17.

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM
MADDE 17.

I. Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B)
bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları oybirliği ile
alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Sermaye Piyasası
Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul
toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

II. Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B)
bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları oybirliği ile
alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Sermaye Piyasası
Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul
toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

A- Taraflar
(A) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu
oranda oy hakkına sahip ortaklar,
(B) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren
pay sahibi ortaklar
(C) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,
(D) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10’dan fazla paya veya
bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
(E) Ortaklığın iştirakleri,
(F) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler.

A- Taraflar
(A) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu
oranda oy hakkına sahip ortaklar,
(B) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren
pay sahibi ortaklar
(C) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,
(D) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10’dan fazla paya veya
bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
(E) Ortaklığın iştirakleri,
(F) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler.

B- Özellik arz eden kararlar
a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması
veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini
üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde
bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti
verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin
kararlar,
g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti
verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin
kararlar,
h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul
kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
i) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek ve tüzel kişilerin
belirlenmesine ilişkin kararlar,
j) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel
kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
k) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan

B- Özellik arz eden kararlar
a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması
veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini
üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde
bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti
verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin
kararlar,
g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti
verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin
kararlar,
h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul
kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
i) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek ve tüzel kişilerin
belirlenmesine ilişkin kararlar,
j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan
taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki
kararlar.
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taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki
kararlar.
II.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli
nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde
ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin
işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uyulur.
III.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere
uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

II.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli
nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde
ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin
işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uyulur.
III.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere
uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

MADDE 21. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunun alacağı
kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde
istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir
ilişki kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan
veya sıhrî hısımlık bulunması durumunda, bu durumda bulunan
yönetim kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim
kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.
Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve füruu ile
eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının
menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu
hükme aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu
doğan zararını tazmin etmek zorundadır.
DENETÇİLER
MADDE 22. Her faaliyet dönemi itibariyle genel kurulca bir denetçi
seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme
görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

MADDE 21. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı
kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması
durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna
bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta
Türk Ticaret Kanunu’nun “Müzakereye katılma yasağı” başlıklı 393.
maddesi hükmü saklıdır. Yöneticilere ilişkin yasakların
belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.

DENETÇİLER
MADDE 22. Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ila 406 ıncı maddesi
hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
BAĞIMSIZ DENETİM

DENETİM

MADDE 23. Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim
hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine uyulur

MADDE 23. Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi
hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili
hükümleri uygulanır.

BAĞIMSIZ DENETİM

BAĞIMSIZ DENETİM
MADDE 24. Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24. Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim
hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine uyulur.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 25. Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan
toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu
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GENEL KURUL TOPLANTILARI, GENEL KURUL TOPLANTISINA
ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM, GENEL KURULA ÇAĞRI
MADDE 25. Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun
yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç
paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları
ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin
müzakere yapılır, karar alınır.
Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından
toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular
için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı
olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan
bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin
izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.
Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine
ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari
unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun
onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.
Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin
bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği
yerlerde yapılır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay
içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili
maddeleri göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan
gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.
Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu
esas sözleşmede 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.
Şirket’in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak
sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin
Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel
kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş
açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân
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 ve Tebliğ hükümlerinde
belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu
toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Ancak Sermaye Piyasası Kanunu’nun Türk Ticaret Kanunu’nun
ilgili maddelerinde yer alan toplantı nisaplarında değişiklik yapan
hükümleri saklıdır.
Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilan etmiş olduğu Kurumsal Yönetim
İlkelerine uygun olarak düzenlenir.
Şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine
ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan
edilen biçime ve içeriğe uygun, olacak bir iç yönerge hazırlar ve
genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge
tescil ve ilan edilir.

TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI
MADDE 27. Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin
katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 407 inci maddesinin 3
üncü fıkrası hükmü uygulanır

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI
MADDE 27: Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında ve
bunların ertelenmesi halinde yapılacak toplantılarda Türk Ticaret
Kanunun 407 nci maddesine göre Bakanlık temsilcileri yetkililerinin
bulunması zorunludur. Türk Ticaret Kanunun 407 nci maddesi
uyarınca Bakanlık temsilcileri ile ilgili diğer düzenlemelere uyulur.

TEMSİLCİ TAYİNİ

TEMSİLCİ TAYİNİ
MADDE 28. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, paylarından
doğan hakları kullanmak için genel kurula kendisi katılabileceği gibi
kendilerini Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının
ilgili hükümlerine göre diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri
vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

MADDE 28. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından
veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler.
Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil
ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki
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belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci,
yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu,
devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy
kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili
düzenlemelerine uyulur.

Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri
pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir
payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri
ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.
Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı
kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden
fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak
atanabilir.
Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına
uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ
MADDE 29. Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten 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 başvurmak gerekir.
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını TTK ve Sermaye
Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda
kullanabilirler.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ
MADDE 29. Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak
hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan
pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul
toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.

İLANLAR
MADDE 30. Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve
Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelere uymak
kaydıyla yapılır.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra,
mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak,
elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul
toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Türk Ticaret
Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer
ilan yükümlülükleri saklıdır.

İLANLAR
MADDE 30. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket’in
internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra,
mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde,
elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul
toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Türk Ticaret
Kanunu’ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer
ilan yükümlülükleri saklıdır.
Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte,
şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların
yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim
İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin yürürlükteki
Tebliği’nde yer alan hususlar da pay sahiplerine duyurulur.

HESAP DÖNEMİ

HESAP DÖNEMİ

MADDE 32. Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve
Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirketin
Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının
sonuncu günü sona erer.
KARIN DAĞITIMI
MADDE 33. Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.
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MADDE 32. Şirket’in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve
Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI
MADDE 33. Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel
muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu
olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken
zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı
sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve
yıllık bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde
dağıtılır:
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
a)

Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi
uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar
birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü
b)

Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve
miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü
c)

Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar
düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya
tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, dönem sonu kar
olarak bilânçoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek
akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak
ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
d)

e)

f)

Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesinin 2. fıkrası 3. bendi
gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış
sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra
bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak
ayrılır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler
ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde
dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay
sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine,
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere,
çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi
ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel
giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması
zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi
zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar,
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kar,
varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda
gösterilen şekilde tevzi olunur;
Genel Kanuni Yedek Akçe
a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca
ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar kanuni yedek akçe
olarak ayrılır.
Birinci Temettü
b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave
edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca
saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar
dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak genel kurulca belirlenen
tutarda birinci temettü ayrılır.
İkinci Temettü
c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan meblağlar düşüldükten
sonra kalan kısmı, genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü
payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilânçoda bırakmaya,
kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü
yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
d) Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesinin 2. fıkrası uyarınca oluşan
meblağlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.
e) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve
ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği
gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay
dağıtılamaz.
f) Sermaye piyasası Kanunu’nun 20. Maddesi çerçevesinde ortaklara
temettü avansı dağıtılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesindeki
düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı
dağıtılabilir.

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

ŞİRKET’İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

MADDE 35. Şirketin 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.
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MADDE 35. Şirketin sona ermesi 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.
Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini
yürütürler. Genel kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar

birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye
yetkilidir.

Ek-4
Avni Çelik, Yönetim Kurulu Başkanı
1950 yılında Alaca’da doğan inşaat Mühendisi Sn. Avni Çelik Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi
İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş olup, üniversite eğitimi suresi de dâhil olmak üzere 1968 yılından
bugüne kadar 40 yıldır sanayi ve iş hayatının içerisindedir. 1974 yılında kurmuş olduğu Sinpaş Yapı
Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile başlayan girişimcilik süreci, Seranit Granit Seramik Sanayi A.Ş., Mikronize
Mineral End. A.Ş., Prodek Yapı Dekorasyonu San. Tic. A. S. ve diğer şirketlerle devam etmiş ve Sinpaş
Grubu’nu oluşturmuştur. Sn. Avni Çelik, İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul
Sanayi Odası ile 6 ayrı mesleki-kültürel dernek ve vakfın üyesi-yöneticisi durumundadır. Kuruluşundan bu
yana Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ahmet Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Ve Genel Müdür
1962 yılında, Alaca’da doğan Ahmet Çelik, Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun
olmuştur. 1981–1985 yılları arasında aile şirketi olan Çelikler Dış Ticaret Ltd. Şirketi’nde görev yapmıştır.
1987 yılında Sinpaş Grubu’na katılarak Sinpaş Yapı End. ve Tic. A.Ş. ve bağlı iştiraklerin çeşitli yönetim
kademelerinde yer almıştır. Sinpaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan ve kuruluşundan bu yana
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği ile Genel Müdürlük görevini yürüten Sn. Ahmet Çelik aynı zamanda
İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi-Toprak Ürünleri Komite Başkanı, TOBB Delegesi, Boğaziçi Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı, Alaca Eğitim Vakfı, Fenerbahçe Kulübü ve Kandilli Kulübü Üyesidir.
Ömer Faruk Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi
Şirketimizin kurulusundan bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapmakta olan Sn. Ömer Faruk Çelik,
1988 yılında Sinpaş Grubu’na katılmış, o tarihten bu yana grubun çeşitli yönetim kademelerinde görev
almıştır. Sn. Ömer Faruk Çelik 1986- 1988 yılları arasında Arı Gıda’da satış temsilcisi ve muhasebe
müdürü olarak görev yapmış, 1976–1986 yılları arasında ise çeşitli muhasebe bürolarında çalışmıştır. Sn.
Ömer Faruk Çelik aynı zamanda konut sektöründe faaliyet gösteren Sinpaş GYO A.Ş. de İcra Kurulu
Başkanlığı görevini de yürütmektedir.
Mehmet Haluk Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi
1948 yılında Antakya’da doğan Sn. Mehmet Haluk Öztürk 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1973–1985 yılları arasında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest
avukatlık ve hukuk müşavirliği yapan Sn. Ozturk 1985 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak
serbest avukatlık ve hukuk müşavirliği mesleğini devam ettirmektedir. Sn. Mehmet Haluk Özturk Mayıs
2009’dan bu yana, üyelikten ayrılan Nuray Çelik’in yerine Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini
yürütmektedir.
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Akif Gülle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Akif Gülle, 19 Mayıs 1958'de Amasya Aksungur Köyü'nde doğdu. Babasının adı Halil, annesinin adı
Remziye'dir. Eğitimci ve Kamu Yöneticisi; Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda
Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, Başbakanlıkta
Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi
Kurucu Üyesi oldu. 21,22 ve 23. Dönemde Amasya Milletvekili olarak görev yapan Sn. Akif Gülle
İngilizce bilmekte olup, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Kerem Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1983 yılında Saint-Michel Lisesi’nden mezun olup, İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı. 1988 yılında Doktora çalışmaları ile lisansüstü
çalışmalarını sürdürdü. 1993 yılı şubat ayında doktora unvanını aldıktan sonra, 1993 yılı ağustos ayında
yardımcı doçent kadrosuna atandı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Harp Okulu
ve Silahlı Kuvvetler Akademisi’nde çeşitli konularda dersler verdi. Halen, Deniz Harp Okulu ve Silahlı
Kuvvetler Akademisi’ndeki öğretim üyeliği görevi devam etmektedir. 1998 yılı kasım ayında Doçentlik
unvanına hak kazandı ve 2000 yılı mayıs ayında doçentlik kadrosuna atandı. 2001 yılından tarihinden
itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde göreve başladı. 2004 yılında ise Profesör oldu. Yurtiçinde ve
yurtdışında yayınlanmış önemli sayıda araştırma, rapor ve makalesi bulunmaktadır.

Ek-5
BAĞIŞ POLİTİKASI
Şirketimizin gerçekleştirdiği bağış ve yardımlarda Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun hareket edilmesi
öncelikli esas olup işbu bağış politikamızda dikkate alınır.
Bu bağlamda Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:
•
Bağış ve Yardım politikası Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a önerisi ertesinde Genel Kurul
onayı ile kabul edilir, değiştirilir.
•
Yönetim Kurulu hesap yılı içerisinde bağış ve yardım kararı almak ile yetkili olup söz konusu
bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile ilgili bilgi yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir
gündem maddesi olarak yer alır ve ortakların bilgisine sunulur.
•
Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az
% 1 ve üzerinde olması veya % 1 in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son
bilanço aktif toplamının en az % 1’ine ulaşması durumunda sözkonusu bağış ve yardımlar özel durum
açıklaması ile ayrıca kamu ile paylaşılır.
Bu bağlamda, Şirketimizin kamuya yararlı vakıflara, vakıflara ve derneklere, kamu kurum ve
kuruluşlarına, belediyelere, köylere, üniversitelere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan
kurumlara ve kuruluşlara, öğretim kurumlarına, öğrencilere ve bu gibi kişi ve kuruluşlara; deprem, su
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baskını, çığ gibi doğal afetler neticesinde o bölgedeki ilgili kamu kuruluşu, il özel idaresi ve Kızılay ve
benzeri kuruluşlara bağış ve yardımda bulunabilir.
ETİK KURALLAR
Bütün yönetici ve çalışanların uyma zorunluluğu bulunan Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
“Etik Kuralları” Şirketimizin kurumsal değerini yükseltmek ve pay sahiplerine mali değer katmak
amacıyla tanımlanmıştır.
Etik kurallara Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir. Bu kurallar ile
hedeflenen Şirketimiz çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak,
Şirketimiz ile ilgili her türlü karar ve iş yönetim sürecinde, konulan nihai hedeflerde ve halka açık bir
şirket olarak pay sahipleri ile ilişkilerin yönetiminde gerekli şeffaf, dürüst ve güvenilir iletişim ortamının
yaratılmasını sağlamaktır.
PAY SAHİPLERİ
■

Servet GYO'nun temel amacı artı değer yaratarak pay sahiplerinin yatırımlarının en etkin şekilde
yönetilmesini ve değerlenmesini sağlamaktır.

■

Sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her pay sahibine aynı değer verilir.

■

Pay sahipleri, SPK tarafından yayımlanan ilgili mevzuata uyumlu olarak yönlendirir ve bilgilendirilir.

■

Pay sahiplerinin rahat iletişim kurabilmeleri için çeşitli iletişim kanallarını kullanılabilmesine uygun
ortam hazırlanır.
FAALİYET STANDARTLARI

■

Şirket faaliyetlerinin saydamlık, dürüstlük ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi esastır.

■

Şirket faaliyetleri ile bağlantılı olunan her türlü hukuki kural ve sınırlamaya uyulması esastır.

■

Çalışanlar ve faaliyetler çerçevesinde ilişkide bulunulan kişi, kurum ve kuruluşların haklarına ve
özgürlüklerine saygılı davranılır.
ÇALIŞANLAR

■

Çalışanlar kanunlara, mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun hareket etmelidir.

■

Çalışanların yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını korunması temin edilir. Her çalışanının özlük
haklarının tam/doğru ve zamanında verilmesi sağlanır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için
gerekli zemin hazırlanır.

■

Çalışanlara adil davranılır, eşit şartlarda eşit olanakların sunulması benimsenir.

■

Herhangi bir çalışanın ayrımcılık, dışlama, yıldırma vb. psikolojik tacizlere maruz kalması ya da
benzer rahatsızlıkları vermesi kabul edilemez.

■

Herhangi bir çalışanın cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahatsız edilmesi ya da benzer
rahatsızlıkları vermesi kabul edilemez.
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■

Çalışanlardan Servet GYO'nun adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir.

Çalışanlar, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel
veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işlerini dürüst ve süratle yerine getirmek
zorundadır. Çalışanlardan, iş ahlakı ilkelerine aykırı hareket edenlerin tespit edilmesi durumunda bu
durum belgeleriyle birlikte Yönetim’e bildirilmelidir.
■ Çalışanlar, Şirket’in yürüttüğü iş ve işyeri ile ilgili çıkarları korumak ve bu menfaate zarar verici her
türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Bu bağlamda çalışanlar, Şirket olanaklarını kişisel çıkarları
için kullanamaz; yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde bulunamaz ve kendilerine
menfaat temin eden teklifleri Yönetime iletmekle yükümlüdür.
■

■

Çalışanlar, kuruluş tarafından izin verilmeksizin resmi veya özel, devamlı veya geçici, ücretli veya
ücretsiz görev kabul edemez, ticaretle uğraşamazlar.

■

Çalışanlar yaptıkları görevle ilgili olsun veya olmasın, işi ve kuruluşu ile ilgili olarak öğrendikleri
bilgi ve sırları saklamak zorundadır. Öğrenilen sırlar, bilgiler veya bunlara ilişkin belgeler yetkili
olmayan kişilere veya makamlara verilemez veya açıklanamaz. Bu yükümlülük çalışanın kuruluş ile
ilişkisinin sona ermesinde de devam eder.

■

Çalışan, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve/veya
yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya
yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne
zamanında bildirmek ve teslim etmekle yükümlüdür.

■

Çalışanların ve iş başvurusu yapan adayların kişisel bilgileri gizlenir/korunur.

■

Her çalışanının organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına önerisi bir fırsat olarak görülerek ilgili
birim yöneticisine iletilir.
HEDİYE ALINIP VERİLMESİ

■

İlişkide bulunulan şirketlere/çalışanlara hediye amacının ötesine geçebilecek (karşı tarafın
tarafsızlığına gölge düşürebilecek/maddi değeri yüksek), tarafları zor durumda bırakacak hediyeler
verilemez, bu gibi hediyeler çalışanlar tarafından kabul edilemez.

MÜSTERİLER-RAKİPLER-TEDARİKCİLER
■

Müşteri ve tedarikçiler ile ilişkilerin uzun vadeli, güvene dayalı, Şirket lehine sonuçlar doğuracak
profesyonel bir zeminde gerçekleştirilmesi esastır.

■

Servet GYO etik değerlerini benimseyen ortaklarla işbirliğini geliştirmeye özen gösterilir.

■

Müşterilere zarar verecek ve/veya onları yanıltacak mal veya hizmet sunulmaz.

■

Müşterilerin veya tedarikçilerin boykotu amacıyla rakip firmalarla bağlantı kurulup anlaşma
yapılmaz.

■

Şirketimiz, faaliyet alanında adil rekabet ilkeleri ile hareket etmeyi görev bilir ve sektörde faaliyet
gösteren diğer şirketlerin de aynı hassasiyet içinde olmasını beklenir.

■

Basında rakipler ve onların yöneticileri aleyhine isim verilerek olumsuz beyanatta bulunulmaz.

■

Yeni rakiplerin engellenmesi, mal ve hizmet fiyatlarında sabitlenmeye gidilmesi, bölge/pazar/müşteri
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paylaşılması gibi konularda rakip firmalarla bağlantı kurulup anlaşma yapılmaz.
■ Diğer şirketlerle ilgili bilgilere erişmede, etik olmayan veya yasadışı yollara başvurulmaz,
çalışanların bu yollara başvurmaları engellenir. Ancak şirketlerin kamuya mal olmuş bilgilerinin (web
sitesi, fiyat listesi, reklâm, yayınlanmış yazı vb.) kullanılmasında sakınca görülmez.
■

Tedarikçilerin, müşterilerin bilgileri (ticari, kişisel vb.) gizlenir/korunur.

KAMUYU AYDINLATMA
■ Görev verilen bölümler dışında hiç bir çalışan Şirketi, temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada
bulunamaz.
■ Şirketin Bilgilendirme Politikasında yer alan bilgilendirme araçları pay ve menfaat sahiplerinin
azami düzeyde ve en kolay şekilde faydalanmasını sağlayacak şekilde kullanılır.
■ Şirketin kamuyu aydınlatmakla yükümlü olduğu konularda ve ayrıca pay ve menfaat sahiplerinin
ihtiyaç duydukları bilgilerin kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde temini ve güncellenmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULU
■ Yönetim Kurulu üyeleri, pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez ve
maddi menfaat kabul etmez, herhangi bir yolsuzluğu örtbas etmez.
■ Yönetim Kurulu üyeleri şirket ile ilgili gizli ve ticari sır niteliği taşıyan bilgileri kamuya
açıklamaz.
SOSYAL SORUMLULUK
■ Servet GYO, sektöründe faaliyet gösterirken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
■
Servet GYO, çalışanlarını sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için sosyal ve toplumsal
faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekler.
■ Servet GYO, hem kendi çalışmalarında, hem iş ortaklarının çalışmalarında çevreyi korumaya
azami özen gösterir.
■ Servet GYO, doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanır, israfını engeller.
KURALLARA UYUM
İstisnasız bütün Servet GYO çalışanları bu prensipleri sonuna kadar uygulamaya çalışacaklardır. Ayrıca
etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle
yükümlüdürler. Bu kurallara uymaktan dolayı eğer herhangi bir iş kaybı olursa bu durum olumsuzluk
olarak değerlendirilmeyecektir.

Etik Kurallar Yönetim Kurulu’nun onayı ertesinde Genel Kurul’un bilgisine sunularak Şirket internet
sitesinde ve yıllık faaliyet raporunda yer alır.

ÜCRET POLİTİKASI
Yönetim Kurulu ve Denetçiler
Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmektedir. Ödenecek huzur hakkı tutarı piyasaya duyarlı
olacak şekilde makroekonomik gelişmeler de dikkate alınarak, Şirket’in perfomans ve başarısına bağlı
olarak tespit edilir ve genel kurul onayı ile uygulamaya konulur. Bu bağlamda ödenecek huzur hakkı yılda
bir kez olağan genel kurul sürecinde revize edilir.
Esas sözleşmemiz uyarınca da,
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•

Şirketimiz, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal
varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere
herhangi bir menfaat sağlayamaz.

•

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri ile denetçilerin ücretleri genel kurulca tespit olunur ve
karara bağlanır.

Üst Düzey Yöneticiler
Servet GYO rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası uygulamakta mukayeseli işler ve iş
sahipleri arasındaki eşitliği sağlamaktadır. İnsan Kaynakları Personelimiz tarafından düzenli yapılan
piyasa araştırması sonuçları bu politikanın yürütülmesinde dikkate alınmaktadır.
Ücret artışlarında; üst düzey yöneticilerin performansı, kendilerini geliştirme çabaları, sektör ortalamaları
ve enflasyon oranı dikkate alınmaktadır.
Üst düzey yöneticilere ücret olarak 12 aylık maaş verilmekte olup ücret artışları yılda bir kez
gerçekleştirilmektedir
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