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hAmİTAi vATfofj eliaİkd AKŞK
MNKMNKOMNO – PMKMSKOMNO aÖkbjİ pboİ:ufI kl:OV pAvfif TbBiİĞb İpTİkAabk
eAZfoiAkjfŞ vÖkbTİj hrorir cAAiİvbT oAmlor
f-dİRİŞ
NK=oapçrun aĞnemi

:==MNKMNKOMNO=–=PMKMSKOMNO=

=
OK lrtaklığın ¸nvanı
:=hAmİTAi=vATfofj=eliaİkd=AKŞK=
=
PK aĞnem içinÇe yĞnetim ve Çenetleme kurullarınÇa MNKMNKOMNO – PMKMSKOMNO tariÜi itibariyle
aktif çlarak ÖĞrev alan başkan ve üyelerinI aÇ ve sçyaÇlarıI yetki sınırlarıI bu ÖĞrevlerinin
süreleri EbaşlanÖıç ve bitiş tariÜleriyleF:
=
= = = =vĞnetim=hurulu=BşâKve=denKjÇK=
=
:=jeÜmet=d¸o= =
=
MRKMUKOMNN=–=aevam=
= = = =vĞnetim=hurulu=BşâKsâK=
=
=
:=hamil=bnÖin=vbŞİi= =
MRKMUKOMNN=–=aevam==
=====vĞnetim=hurulu=¸yesi=
=
:=eüseyin=vAwfCf=
=
MRKMUKOMNN=–=aevam=
=====vĞnetim=hurulu=¸yesi=
=
:=AÜmet=haÇir=d¸o= =
MRKMUKOMNN=–=aevam=
= = = =vĞnetim=hurulu=¸yesiEbağımsızF=
=
:=Atıf=hbTbkCİ=
=
MRKMUKOMNN=–=NPKM4KOMNO=
= = = =vĞnetim=hurulu=¸yesiEbağımsızF=
=
:=jeÜmet=Ata=CbviAk=NPKM4KOMNO=–=aevam=
= = = =vĞnetim=hurulu=¸yesiEbağımsızF=
=
:=kamıâ=BaÜri=rĞoAŞ= =
ORKMUKOMNN=–=aevam=
=====aenetçi=
=
=
=
:=lğuzÜan=TrkCbi======
OVKMRKOMMV=–=aevam=
=====aenetim=hçmitesi=¸yesi=
=
:=jeÜmet=d¸o==
=
PMKMVKOMNN=–=aevam=
=====aenetim=hçmitesi=¸yesi=
=
:=hamil=bnÖin=vbŞİi= =
PMKMVKOMNN=–=aevam=
=============
======Ana=pĞzleşme’Çe=belirtilÇiği=ÖibiI= Şirâet=vĞnetim=hurulu=tarafınÇan=yĞnetilmeâte=ve=temsil=eÇilmeâteÇirK=
Şirâeti= temsil= ve= ilzama= yetâili= çlan= âişiler= ve= bunların= yetâi= sınırları= vĞnetim= hurulu= tarafınÇan= tespit=
eÇilereâ=usulüne=uyÖun= şeâilÇe=tescil= ve=ilan=eÇilmeâteÇirK= jevcut= yetâi= sınırları=MRKMUKOMNN=tariÜ=ve=NO=
nçlu=vĞnetim=hurulu=hararı=ile=belirlenereâ=tescil=ve=ilan=eÇilmiştirK=
=======
4K aĞnem içinÇe esas sĞzleşmeÇe Çeğişiklik yapılmışsa bunun neÇenleri ve yapılan Çeğişikliklerin
neler çlÇuğu:=
=
Şirâet= NNKMRKOMNN= tariÜ=ve=N= nçlu=yĞnetim=âurulu=tçplantısınÇaI= yatırım=alanlarını=Öenişletmeâ=suretiyle=
liâiÇitesinin= farâlı= alanlarÇa= âullanılabilmesine= imâan= sağlayaraâX= âarlılıâ= ve= büyüme= rasyçlarını=
arttırmaâI= sermaye= piyasalarına= ve= çrtaâlarımıza= âatma= Çeğer= yaratmaâ= amacıylaI= "jenâul= hıymet=
vatırım=lrtaâlığı"= statüsünÇen= çıkılmasına= ve= Şirâet=tüzel=âişiliğinin=yeniÇen=yapılanÇırılmasına= ilişâin=
çlaraâ= Şirâet= ana= sĞzleşmesinin= tamamının= taÇilini= âararlaştırmıştırK= İlÖili= taÇiller= pmh’nın= OTKMSKOMNN=
tariÜ= ve= TLSOS= sayılı= âararı= ile= Şirâet= esas= sĞzleşmesinin= menâul= âıymet= yatırım= çrtaâlığı= statüsünÇen=
çıâacaâ=şeâilÇe=Çeğiştirilmesine=izin=verilmiş=çlup=OVKMTKOMNN=tariÜinÇe=tescil=eÇilmiştirK =
=
Bu= çerçeveÇeI= Şirâet’in=amaç=ve=âçnusuI=Üer=türlü=taşınır=ve=taşınmazlara=yatırım=yapmaâ=ve=işletmeâI=========
ticariI=sınai=ve=mali=finansal=yatırım=ÖirişimlerinÇe=bulunmaâ=çlaraâ=belirlenmiştirK=
=
Şirâet’in= faaliyet= âçnusu= Çeğişiâliği= ile= ilÖili= prçseÇür= tamamlanmış= çlupI= yeni= yatırım= âararları= için= = = = = =
fizibilite= çalışmaları= yapılaraâI= yatırım= için= iÜtiyaç= Çuyulacaâ= finansman= miâtarlarıI= piyasa= şartlarıI=
sağlanacaâ=âatma= Çeğer= Öibi=ayrıntılı=piyasa= araştırmalarına= Öirişileceâ=çlupX=ÜammaÇÇeI= enerjiI= işÖücüI=
pazara=yaâınlıâI=tabii=şartlarI=ulaşım=imâanlarıI=Öelişme=pçtansiyeli=ve=ÇaÜa=birççâ=faâtĞr=Çiââate=alınaraâ=
en= rasyçnel= yatırımların= Öerçeâleştirilmesine= çalışılacaâtırK= Şirâetimiz= tarafınÇanI= maâsimum= Çeğeri=
yaratmaâ= amacıylaI= teânçlçji= transferinin= Üızlı= ve= ucuz= bir= şeâilÇe=ÖerçeâleştirilebilÇiği= ayrıca= yatırılan=
=

=O=L=N4=

sermayenin= Öeri= ÇĞnüş= Üızı= en= yüâseâ= çlan= seâtĞrler= belirlenmiştirK= Bu= âapsamÇa= tarımI= ÜayvancılıâI=
işlenmiş=ÖıÇaI=yenilenebilir=enerji=ve=Öeri=ÇĞnüşüm=seâtĞrlerine=Ğnceliâ=verileceâtirK==
=
RK lrtaklığın permayesi ve aĞnem harı:
Şirâetin==çıâarılmış=sermayesi=4KORMKMMMK-Ti=çlupI=bu=ÇĞnemÇe=NOOKORMK-Ti==âar=eÇilmiştirK=
=
=

jaliye=Baâanlığı=delir= İÇaresi= BaşâanlığıncaI= Şirâetin= âuruluş=tariÜi= EOMMRLkisanF= -= OMMT=arası=ÇĞnem=
faaliyetleri=Banâa=ve=piÖçrta=juameleleri=serÖisi=yĞnünÇen=seâtĞrel=inceleme=âapsamınÇa=incelenmiştirK=
ŞirâetI= inceleme= sçnucunÇa= tebliğ= eÇilen= OVUKT4VK-Ti= verÖi= ve= OVUKT4VK-Ti= verÖi= cezası= çlmaâ= üzere=
tçplam=RVTK4VUK-Ti’liâ=verÖi=tarÜiyatına=ve=cezalarına=âarşı=üç=ayrı=serÖi=jaÜâemesinÇe=iptal=Çavaları=
açılmıştırK=

=
Şirâetin=MRKMUKOMMV=tariÜli=ve=NOO=sayılı=yĞnetim=âurulu=tçplantısınÇa=iptal=Çavasına=âçnu=eÇilen=Bpjs=
ve=verÖi=cezaları=için=âarşılıâ=ayrılmasının=uyÖun= çlacağı=ÇeğerlenÇirilmiş=ve=verÖi=aslıI= verÖi=cezası=ve=
Öeciâme= zammı= çlaraâ= tçplam= UTVK4VSK-Ti= âarşılıâ= ayrılması= çybirliği= ile= âabul= eÇilereâ= OMMV= yılı=
cinansal=TablçlarınÇa=bu=tutarÇaâi=aava=harşılığı=yer=almıştırK=
=
Şirâet= OVKMPKOMNN= tariÜli=ve=NRS= sayılı=yĞnetim=âurulu=âararı=ileI=SNNN=sayılı=Bazı=Alacaâların=veniÇen=
vapılanÇırılması=ile=pçsyal=piÖçrtalar=ve=denel=pağlıâ=piÖçrtası=hanunu=ve=aiğer=Bazı=hanun=ve=hanun=
eüâmünÇe=hararnamelerÇe=aeğişiâliâ=vapılması=eaââınÇa=hanun=çerçevesinÇe=Bpjs=bçrçları=ile=ilÖili=
çlaraâI= OVKMPKOMNN= tariÜinÇe= Beşiâtaş= serÖi= aairesine= müracaat= eÇereâ= Şirâetin= OMMRI= OMMS= ve= OMMT=
yıllarına= ilişâin= Bpjs= ile= ilÖili= Beşiâtaş= serÖi= aairesi’ne= âarşı= açmış= çlÇuğu= ve= Üalen= Çevam= eÇen=
ÇavalarÇan=vazÖeçilmesi=çybirliği=ile=âabul=eÇilmiştirK=
=
Şirâetin= OOKM4KOMNN= tariÜli= ve= NRT= sayılı= yĞnetim= âurulu= âararı= ileX= yapılan= inceleme= sçnucunÇa=
V4UKMOTK-Ti=çlaraâ=Üesaplanan=bçrcuI=yeniÇen=yapılanÇırma=sçnucunÇa=O44KOTNK-Ti=çlaraâ=ĞÇenmiştirK=
Bu=âapsamÇa=âarşılıâ=çlaraâ=ayrılan=UTVK4VSK-Ti’ÇenI=verÖi=Çairesine=ĞÇenen=O44KOTNK-Ti=ÇüşülÇüâten=
sçnra= âalan= SPRKOO4K-Ti’nin= âçnusu= âalmayan= âarşılıâ= Öeliri= çlaraâ= âayÇeÇilmesi= çybirliği= ile= âabul=
eÇilmiştirK=
SK lrtaklığın sermayesinÇe ÇĞnem içinÇe meyÇana Öelen ÇeğişikliklerI sermaye artırımı yapılmışsaI
Üisse seneÇi Çağıtıp ÇağıtmaÇığıI Çağıtmamışsa neÇenleriI çrtak sayısıI Üisse senetleri fiyatlarının yıl
içinÇe ÖĞsterÇiği ÖelişmeI sçn üç yılÇa Çağıtılan temettüI sermayesinin B NM’unÇan fazlasına saÜip
çlan çrtakların aÇlarıI paylarının miktarı ve sermayeÇeki çranları:
=================================
Şirâetin= İjhB’nÇa=== işlem=ÖĞren=Üisse=senetlerinin=fiyatı=ÇĞnem=içinÇe=NIMPK-Ti=ile=NIUMK-TiK= arasınÇa=
Çeğişâenliâ=ÖĞstermiştirK=
ŞirâetI=OMMR=yılı=faaliyet=âarının=tamamını=4S4KURRIOMK-TiEbrütZnetF=E=BNUIRV4O=F=NUKMRKOMMS=tariÜinÇe=
çrtaâlarına=temettü=çlaraâ=ÇağıtmıştırK=
ŞirâetI=OMMS=yılını=VUPKP4MIMRK-Ti=zararla=âapattığınÇanI=Çağıtılacaâ=âar=çluşmamıştırK=
====
ŞirâetI= OMMT= yılınÇa= pmh= Çüzenlemelerine= ÖĞre= ORTKTVTIS4K-Tiââr= elÇe=etmiştirK= vĞnetim=hurulu’nun=
MNKM4KOMMU= tariÜ= ve= US= nçlu= âararı= ile= OMMT= yılı= net= ÇĞnem=âarının=çrtaâlara= ÇağıtılmamasıI= OMMS= yılı=
ÇĞnem= zararına= maÜsup= eÇilmesi= yĞnünÇeâi= teâlifi= çlağan= Öenel= âurul= tçplantısınÇa= çybirliği= ile= âabul=
eÇilmiştirK===
=
ŞirâetI= OMMU=yılını=RMOKUOSK-Ti=zararla= âapattığınÇanI=Çağıtılacaâ=âar= çluşmamıştırK= OVKMRKOMMV=tariÜli=
çlağan= Öenel= âurul= tçplantısınÇaX= OMMU= yılı= âarı= ÜaââınÇaâi= ÖĞrüşmeler= neticesinÇeX= Şirâet= yĞnetim=
âurulunun= OTKM4KOMMU= tariÜli= ve= NNP= sayılı= yĞnetim= âurulu= âararı= ile= belirtilenI= pmh= Çüzenlemelerine=
ÖĞre= OMMU= yılınÇa= = RMOKUORISRK-Ti= net= ÇĞnem= zararı= çluştuğu= için= âar= Çağıtımı= yapılamayacağı=
=

=P=L=N4=

şeâlinÇeâi= Ğneri= çybirliği= ile= çnanmış= çlupI= sĞz= âçnusu= zarar= tutarının= Öeçmiş= yıllar= zararları= Üesabına=
aâtarılmasına=çybirliği=ile=âarar=verilmiştirK=
=
ŞirâetI= OMMV= yılını= 4USKNNRITMK-Ti= zararla= âapattığınÇanI= Çağıtılacaâ= âar= çluşmamıştırK= ONKMRKOMNM=
tariÜli=çlağan=Öenel=âurul=tçplantısınÇaX=OMMV=yılı=âarı=ÜaââınÇaâi=ÖĞrüşmeler=neticesinÇeX=Şirâet=yĞnetim=
âurulunun= OOKM4KOMNM= tariÜli= ve= NPP= sayılı= yĞnetim= âurulu= âararı= ile= belirtilenI= pmh= Çüzenlemelerine=
ÖĞre= OMMV= yılınÇa= 4USKNNRITMK-= Ti= net= ÇĞnem= zararı= çluştuğu= için= âar= Çağıtımı= yapılamayacağı=
şeâlinÇeâi= Ğneri=ile=sĞz=âçnusu= tutarın=Öeçmiş=yıllar= zararları=Üesabına= aâtarılmasına= çybirliği=ile=âarar=
verilmiştirK=
==
ŞirâetI= OMNM= yılını= srh’a= ÖĞre= SMSKM4PK-= Ti= zararla= âapattığınÇanEpmh’ya= ÖĞre=SMPKMUPK-Ti= zararF= X=
vĞnetim= hurulu’nun= NRKMOKOMNN= tariÜ= ve= NRM= nçlu= âararı= ile= çrtaâlara= âar= Çağıtımı= yapılamayacağı=
yĞnünÇeâi=teâlifi=ORKMRKOMNN=tariÜli=çlağan=Öenel=âurul=tçplantısınÇa=çybirliği=ile=çnaylanmıştırK==
ŞirâetI=OMNN=yılı=zararı=S4RKSPN=iâen=nevi=Çeğişiâliğ=sçnrası=Çeğerleme=ÇüzeltmesinÇen=Ççlayı=NVMKUPT=
azalaraâ=4R4KTV4K-Ti=zararla=âapatmıştırK==
ˆnceâi= ÇĞnem= finansal= tablçları= başâa= bir= bağımsız= Çenetçi= tarafınÇan= Çenetlenmiş= çlup= NSKMPKOMNO=
tariÜli= bağımsız= Çenetim=rapçrunÇa= Üisse=seneÇi=Çeğer= Çüşüâlüğü= Üesabına= ilişâin=çlaraâ=Öeçmiş=ÇĞnem=
finansal=tablçlarını=yeniÇen=ÇüzenlemiştirK=pĞz=âçnusu=Çüzeltmenin=Öeçmiş=yıl=âar=zararlarına=çlan=etâisi=
NVMKUPT=Ti’ÇirK=
=
İjhB’Çe işlem ÖĞrÇüğünÇen çrtak sayısı tam çlarak bilinmemekteÇirK
4KORMKMMMK-Ti sermayenin BNM’unÇan fazlasına saÜip çrtakların pay Çurumu sĞyleÇir:
AÇı pçyaÇı

=

==================

=

=

=============may Tutarı

lrtaÇçğu=kaâliyat=İnşaat=Turizm==İÜracat=mazarlama==AKŞ=EAF=
veşil=eçlÇinÖ=AKŞ=EAF=

may lranı B

========OVKTRM======================MITM=

=====================
NOKTRM================ MIPM=

lrtaÇçğu=kaâliyat=İnşaat=Turizm==İÜracat=mazarlama==AKŞ=EBF=

===NKMR4KPOM=====================O4IUN=

veşil=eçlÇinÖ=AKŞ=EBF=

======O4NKURO================= RISV=

====================

hamil=bnÖin=vbŞİi=EBF= = = =
ealâa=Açıâ=EBF= =

=

=

=

=

=

===================
4NMKMMM================= VISR=

=====================================================================OKRMNKPOU====================RUIUR=

Tçplam

4KORMKMMM

NMMIMM

=
EGFİnnçviÇa= Teânçlçji=ve=İnşaat=panayi=AKŞKI== unvanını=veşil=bnÇüstriyel=vatırım=ve=vĞnetim=eizmK=AKŞK=======
çlaraâ=Çeğiştirereâ=ONKNNKOMNN=tariÜinÇe=tescilI=ORKNNKOMNN=tariÜ=ve=TV4U=sayılı=TTpd=ile=ilân=ettirmiştirK
veşil= bnÇüstriyel= vatırım= ve= vĞnetim= eizmK= AKŞKI= = unvanını= veşil= eçlÇinÖ= AKŞK= çlaraâ= Çeğiştirereâ=
ONKMSKOMNO=tariÜinÇe=tescilI=OTKMSKOMNO=tariÜ=ve=UMVV=sayılı=TTpd=ile=ilân=ettirmiştirK=
Şirâetin=Üisse=senetleri=nama=ve=Üamiline=yazılı=çlup=4KORMKMMMK-TiK’liâ=sermayeyi=temsil=eÇen=âupür=
Çağılımı=aşağıÇa=verilmiştirK=
TertibiL

kamaL

jiktarıL

permayeye

drubu

eamiline

kçmLTi

lranı B

NLA = =

=

kama= =

NLB = =

=

eamiline=====================4KOMTKRMM=kljLTiK===VVIMM=

=

=

=======
=

=
Tçplam

==4OKRMM=kljLTiK=====NIMM=
4KORMKMMM

NMMIMM

=4=L=N4=

TK sarsa çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin EtaÜvilI kar ve zarar çrtaklığıI finansman bçnçsuI
kara iştirakli taÜvilI Üisse senetleri ile Çeğiştirilebilir taÜvilI intifa seneÇi ve benzeriF tutarıI bunların
çrtaklığa ÖetirÇiği yük ve ĞÇeme imkanları: =
=====vçâturK=====
UK lrtaklığın faaliyet ÖĞsterÇiği sektĞr ve bu sektĞr içerisinÇeki yeri ÜakkınÇa bilÖi:
Ançnim= Şirâet= şeâlinÇe= permaye= miyasası= hurulu’nun= jenâul= hıymet= vatırım= lrtaâlıâlarına= ilişâin=
ÇüzenlemelerinÇe= yazılı= amaç= ve= = âçnular= ile= iştiÖal= etmeâ= üzere= âurulmuş= faâat= yatırım= alanlarını=
Öenişletmeâ=suretiyle=liâiÇitesini=farâlı=alanlarÇa=âullanabilmesine=imâan=sağlayaraâX=âarlılıâ=ve=büyüme=
rasyçlarını= arttırmaâI= sermaye= piyasalarına= ve= çrtaâlarına= âatma= Çeğer= yaratmaâ= amacıyla= menâul=
kıymet= yatırım= çrtaâlığı= statüsünÇen= çıkılmıştırK= Şirâet= mevcut= liâiÇitesini= âısaca= reel= seâtĞr= çlaraâ=
tanımlayabileceğimiz= seâtĞrlerÇe= ÇeğerlenÇirmeyiI= büyüme= pçtansiyeli= taşıyan= alanlarÇa= yeni= şirâetler=
âurmayıI=mevcut=şirâetlere=iştiraâ=etmeyi=planlamaâtaÇırK==
=
VK lrtaklığın persçnelI işçi ÜareketleriI tçplu sĞzleşme uyÖulamalarıI persçnel ve işçiye sağlanan
Üak ve menfaatler ÜakkınÇa bilÖi:
Şirâet=çalışanları=için=İş=hanunu’nÇa=belirlenen=Üüâümler=uyÖulanmaâtaÇırK=
=
NMK lrtaklığın yıl içinÇe yaptığı bağışlar ÜakkınÇa bilÖi:
vçâturK=
= =
=====NNK lrtaklığın merkez Çışı ĞrÖütlerinin çlup çlmaÇığı ÜakkınÇa bilÖi:
vçâturK=
=
ff- cAAiİvbTibo
NKCari ÇĞnem ve Öeçmiş ÇĞnem sermaye artırımları :
=
Şirâet= MSKM4KOMMR= tariÜinÇe= RMKMMMKMMMK-Ti= âayıtlı= sermaye= tavanı= ile= âurulmuşturK= Çıâarılmış=
sermayesini= OMMR= yılınÇa= OKRMMKMMMK-Ti’Çen= 4KORMKMMMK-Ti’ye= NKTRMKMMMK-Ti= naâit= E= BTM= beÇelli= F=
artırmıştırK= MRKMSKOMMS=tariÜ=ve=PNM=numaralı=pmh=tamamlama= belÖesi=ONKMSKOMMS= tariÜli=ve=SRUO=sayılı=
TTpd’Çe=yayınlanmışI=işlemleri=OMMS=yılınÇa=tamamlanmıştırK=
Şirâetin= OMKNNKOMMT= tariÜli= TS= nçlu= yĞnetim= âurulu= tçplantısınÇaI= sermayesini= 4KORMKMMMK-Ti’Çen= =
UKRMMKMMMK-Ti’ye=BNMM=beÇelli=artırma=âararı=almış=çlupI=PNKNKOMMU=tariÜli=UO=nçlu=yĞnetim=âurulu=âararı=
ile=aünya=ve=Türâiye=piyasalarınÇaâi=çlumsuz=eâçnçmiâ-siyasi=Öelişmeler=neÇeniyle=iptal=etmiştirK=
NSKMSKOMNM=tariÜli=ve=OMNMLN4M=sayılı=yĞnetim=âurulu=tçplantısınÇaI=Şirâet’in=4KORMKMMMK-Ti=çlan=ĞÇenmiş=
sermayesininI= payların= iptal= eÇilmesi= yĞntemiyle= OKRRMKMMMK-Ti’na= azaltılması= ve= eş= zamanlı= çlaraâ=
ĞÇenmiş= sermayenin= tamamı= naâit= âarşılığı= çlmaâ= üzere= 4KORMKMMMK-Ti’na= artırılması= âararı= alınmıştırK=
pmh’nın= MOKMVKOMNM= tariÜ= ve= OSLTTT= sayılı= tçplantısınÇaI= NKTMMKMMMK-Ti= nçminal= Çeğerli= payların=âurul=
âayÇınÇan= çıâarılmasına= ve= eş= zamanlı= çlaraâ= aynı= tutarÇa= artırılması= işlemi= pmh= tarafınÇan= çlumlu=
âarşılanmıştırK=ŞirâetI=MTKMNKOMNN=tariÜinÇe=çlağanüstü=Öenel=âurul=Çüzenleyereâ=sĞz=âçnusu=işlem=için=çy=
birliği=ile=âarar=almıştırK=Bunun=sçnucunÇa=NUKMOKOMNM=tariÜinÇe=şirâet=payları=bu=tutar=âaÇar=azaltılmış=ve=
artırılmıştırK==
=

=R=L=N4=

=
pmh’nın= NTKMNKOMNN= tariÜ= ve= vKlK= NTNLTTT= sayılı= âayÇa= alma= belÖesi= ile= iÜraç= eÇileceâ= payların= âurul=
âayÇına=alınÇığı=açıâlanmıştırK=
=
NSKMOKOMNN= -= MOKMPKOMNN=tariÜleri=arasınÇa= çrtaâların=rüçÜan=Üaââı=âullanımı=sçnucunÇa= VUOKTNTI44=Ti=
sermaye=artırımıI=şirâetin=banâa=Üesabına=yatırılaraâ=yerine=ÖetirilmiştirK=
=
oüçÜan= Üaâlarını= âullanmayan= çrtaâların= TNTKOUPIMTK-Ti’liâ= payları= ise= MVKMPKOMNN= –= NRKMPKOMNN=
tariÜlerinÇeI= nçminal= Çeğerin= altınÇa= çlmamaâ= üzere= piyasa= ÇeğerinÇen= İjhB’Çe= NK-Ti= fiyat= üzerinÇen=
satılmaya=başlanmış=ve=aynı=Öün=TNTKOUPIMMK-Ti=nçminal=Çeğerli=payların=tamamı=satılmıştırK=
=
permaye= miyasası= hurulu’nun= MSKM4KOMNN= tariÜ= ve= PP4= sayılı= sermaye= artırımı= tamamlama= belÖesi=
ONKM4KOMNN= tariÜinÇe= Ticaret= picil= jemurluğu’nÇa= tescil= çlmuş= ve= sermaye= artırım= işlemleri=
tamamlanmıştırK=
Şirâet’in= ana= ÜisseÇarı= kamıâ= hemal= dˆhAimDin= Şirâet’in= sermayesinÇe= saÜip= bulunÇuğu= imtiyazlı= A=
Örubu= 4OKRMM==aÇet= Üalâa= âapalı= payın===OVKTRM= aÇeÇinin= lrtaÇçğu= drup= bünyesinÇe=yer= alan= lrtaÇçğu=
kaâliyat= İnşaat= Turizm==İÜracat= mazarlama==AKŞKDne=ve= NOKTRM= aÇeÇinin=Çe=veşil=eçlÇinÖ=AKŞKDne=tçplam=
OKRMMKMMM=Ti=beÇel=ileI=VMMKMMM=aÇet=B=Örubu=Üalâa=açıâ===payın==ise=4VMKMMM=aÇeÇinin=lrtaÇçğu=kaâliyat=
İnşaat= Turizm==İÜracat= mazarlama==AKŞKDne=4NMKMMM=aÇeÇinin=Çe=hamil=bnÖin=vbŞİiDe=tçplam=VMMKMMMKTi= beÇel= ile= Çevrine= ilişâin= çlaraâ= =MNKMUKOMNN= tariÜinÇe= taraflar= arasınÇa= =Üisse= Çevir= sĞzleşmesi=
imzalanmış=ve=Çevirler=ÖerçeâleşmiştirK=
=====lrtaÇçğu=kaâliyat=İnşaat=Turizm=İÜracat=mazarlama=AKŞK=ve=İnnçviÇa=Teânçlçji=ve=İnşaat=panayi=Ticaret=
AKŞKEveni=unvan:veşil=bnÇüstriyel=vatırım=ve=vĞnetim=eizmetleri=AKŞK=ve=ÇaÜa=sçnraâi=ensçn=yeni=unvanı=
veşil= eçlÇinÖ= AKŞKFDnin= permaye= miyasası= huruluDnun= peri:fsI= kç:44= payılı= Çağrı= vçluyla= lrtaâlıâ=
maylarının= Tçplanmasına= İlişâin= bsaslar= Tebliği= uyarıncaI= MUKMUKOMNN= tariÜinÇe=çağrıÇa= bulunmaâ= üzere=
permaye= miyasası= huruluDna= EpmhF= yaptığı= başvuru= neticesinÇeI= pmhDnın= MPKNNKOMNN= tariÜ= ve= PTLVUU=
sayılı= tçplantısınÇa= ve= NNKNNKOMNN= tariÜli= ve= NMPRM= sayılı= yazısı= ile= =verilen= izin= ÇaÜilinÇeI= NIMMK-Ti=
nçminal= Çeğerli= pay= içinI= çağrı= fiyatının= NIOOK-Ti= çlmasına= =ve= NMKNMKOMNN= tariÜinÇen= itibaren= çağrının=
başlayağı= Öüne= âaÇarI= Üaftalıâ= ToifBlo= çranının= BPM= fazlası= ile= Üesaplanan= faizinI= Üer= Öün= için=
Üesaplanaraâ=çağrı=fiyatına=eâlenmesi=ile=niÜai=çağrı=fiyatının=NIO4K-Ti=çlmasına=âarar=vermiştirK=
OP= hasım= OMNN= -= S= Aralıâ= OMNN= tariÜleri= arasınÇa= dalata= jenâul= aeğerler= AKŞK= aracılığıyla=
Öerçeâleştirilen=çağrı=işlemi=sçnucunÇa:=
=
NFİjhBaışınÇa=may=Tçplama=Çağrısına=harşılıâ=serenX=
may=paÜibi=payısı==========
:==OP=aÇet=
Tçplam=kçminal=Tutarı=
:==UMSKNTO=-=AÇet=
=
OF=İjhB=DÇen=alınan=Üisse=seneÇininX=
may=paÜibi=payısı=========
:=vçâturK=
Tçplam=kçminal=Tutarı= = = :=vçâturK=
=
Çağrı=Ğncesi=tçplam=nçminal=tutarı=ve=sermaye=çranı=:====V4OKRMM=aÇet=BOOINU=
Çağrı=sçnrası=tçplam=nçminal=tutarı=ve=sermaye=çranı:=NKT4UKSTO=aÇet=B4NIN4
= = =Şirâet=
==
ONKNNKOMNN= tariÜ= ve= OO= sayılı= yĞnetim= âurulu= âararı= ileX= 4KORMKMMMK-Ti= çlan= çıâarılmış=
sermayesininX= RMKMMMKMMMK-Ti= âayıtlı= sermaye= tavanı= içinÇe= âalmaâ= suretiyleI= mevcut= çrtaâların= rüçÜan=
Üaâlarının= tamamen= âısıtlanmasınaI= tamamı= naâit= âarşılığı= çlmaâ= üzereI= 4RKTRMKMMMK-Ti= artırılaraâ= B=
drubu= Üamiline= yazılı= çlaraâ= RMKMMMKMMMK-TiDye= çıâarılmasınaI= 4RKTRMKMMM= aÇet= ÜisseninX= POKMORKMMM=
=

=S=L=N4=

aÇeÇinin= lrtaÇçğu= kaâliyatDa= ve= NPKTORKMMM= aÇeÇinin= İnnçviÇa= TeânçlçjiDye= taÜsisli= çlaraâ= satılmasınaI=
artırılan=sermayeyi=temsil=eÇeceâ=Üisse=senetlerinin=B=drubu=Üamiline=yazılı=Üisse=çlaraâ=çıâarılmasınaI=
=
= = =lrtaÇçğu=
=
kaâliyat= İnşaat= Turizm= = İÜracat= mazarlama= AKŞKDnin= saÜip= çlÇuğu= NKTRMKMMMK-Ti= nçminal=
beÇelliI= NTRKMMM=aÇet=lrtaÇçğu=bnerji=panayi=ve=Ticaret=AKŞK=Üisse=seneÇininX=eiB=payÖın=veminli=jali=
jüşavirliâ= ve= Bağımsız= aenetim= AKŞK= tarafınÇan= Üazırlanan= OSKMVKOMNN= tariÜli= aeğerleme= oapçruDnÇa=
belirtilen=şirâet=Çeğeri=Çiââate=alınaraâI=NMK-Ti=nçminal=beÇelli=N=aÇet=Üisse=seneÇi=NUPIPOVNK-Ti=ÇeğerÇen=
çlmaâ= üzereI= POKMUOKSMUITSK-Ti= ve= İnnçviÇa= Teânçlçji= ve= İnşaat= panayi= Ticaret= AKŞKEveni= unvan:veşil=
bnÇüstriyel= vatırım= ve= vĞnetim= eizmetleri= AKŞK= ve= ÇaÜa= sçnraâi= ensçn= yeni= unvanı= veşil= eçlÇinÖ=
AKŞKFDnin= saÜip= çlÇuğu= TRMKMMMK-Ti= nçminal= beÇelliI= TRKMMM= aÇet= lrtaÇçğu= bnerji= Üisse= seneÇininX=
NPKT4VKSUVI4TK-Ti=tçplam=beÇelle=satın=alınmasına=âarar=verilmiştirK=
=
= = =venilenebilir=
=
enerji= seâtĞrünÇe= faaliyette= bulunan= lrtaÇçğu= bnerji= panayi= ve= Ticaret= AKŞKDye= iştiraâ=
eÇilmesi= âararı= alınmış= çlupI= Üisse= alımı= ONKMOKOMNO= tariÜinÇe= aşağıÇaâi= Öibi= tamamlanmıştırK= Şirâetimiz=
lrtaÇçğu=bnerji=panayi=ve=Ticaret=AKŞKDnin=NPKMMMKMMMK-Ti=sermayesinÇeâi=ORMKMMM=aÇet=EOKRMMKMMMK-Ti=
nçminalF=Üisseye=4RKUPOKOVUIOPK-Ti=ĞÇeyeceâ=çlupI=saÜip=çlacağı=Üisse=çranı=BNVIOPDtürK=
======

Şirâetimizin= MVKMRKOMNO= Ğzel= Çurum= açıâlaması şu= şeâilÇeÇir:= “Ancaâ= ONKMOKOMNO= tariÜli= Ğzel=
Çurum= açıâlamasınÇa= sĞz= âçnusu= Üisselerin= Çevir= işleminin= tamamlanÇığı= belirtilmiş= çlmaâla=
birliâte= Üisse= Çevir= işlemi= Üenüz= Üuâuâen= ve= fiilen= tamamlanmamıştırK= = =
=
eisselerin= Çevir= işlemiI= bnerji= miyasası= aüzenleme= hurumuDnun= EbmahF= O4KM4KOMNO= tariÜli=
yazısınÇa= belirtilÇiği=üzere= bleâtriâ= miyasası=iisans= vĞnetmeliğiDnin= 4TKnci=maÇÇesinÇe= belirtilenX=
"iisans=saÜibi=bir=tüzel=âişinin=sermayenin=yüzÇe=çn=EÜalâa=açıâ=şirâetlerÇe=yüzÇe=beşF=veya=ÇaÜa=
fazlasını=temsil=eÇen=paylarınI= ÇçğruÇan=veya=Ççlaylı=çlaraâ= bir= Öerçeâ=veya=tüzel=âişi=tarafınÇan=
eÇinilmesi= ile= bir= çrtağa= ait= payların= tüzel= âişiliâ= sermayesinin= yüzÇe= çnunu= aşması= sçnucunu=
veren= pay= eÇinimleri= veLveya= bir= çrtağa= ait= payların= yuâarıÇaâi= çranların= altına= Çüşmesi= veya=
yuâarıÇa= belirlenen=pay=eÇinimlerinÇen=bağımsız= çlaraâ= tüzel=âişinin=çrtaâlıâ=yapısınÇa=âçntrçlün=
Çeğişmesi=sçnucunu=veren=pay=Çevirleri=Üer=ÇefasınÇa=çnaya=tabiÇirK"=Üüâmü=uyarıncaX=bmahDÇan=
çnay=alınmasını=müteaâipI=Üisselerin=Çevri=Üuâuâen=ve=fiilen=tamamlanacaâtırK”=
=
EGFİnnçviÇa= Teânçlçji= ve=İnşaat= panayi=AKŞKI==unvanını=veşil=bnÇüstriyel=vatırım=ve=vĞnetim=eizmetleri=
AKŞKçlaraâ= Çeğiştirereâ= ONKNNKOMNN= tariÜinÇe= tescilI= ORKNNKOMNN= tariÜ= ve= TV4U= sayılı= TTpd= ile= ilân=
ettirmiştirK
EGFveşil= bnÇüstriyel= vatırım= ve= vĞnetim= eizmK= AKŞKI= = unvanını= veşil= eçlÇinÖ= AKŞK= çlaraâ= Çeğiştirereâ=
ONKMSKOMNO=tariÜinÇe=tescilI=OTKMSKOMNO=tariÜ=ve=UMVV=sayılı=TTpd=ile=ilân=ettirmiştirK=
=
= = = =Şirâet=
=
ONKMOKOMNO= tariÜ= ve= OP= sayılı= yĞnetim= âurulu= âararı= ileX= ONKNNKOMNN= tariÜ= ve= OO= sayılı= yĞnetim=
âurulu= âararınÇaâi= taÜsisli= sermaye= artırımını= iptal= eÇipI= 4KORMKMMMK-Ti= çlan= çıâarılmış= sermayesininX=
RMKMMMKMMMK-Ti= âayıtlı= sermaye= tavanı= içinÇe= âalmaâ= suretiyleI= tamamı= naâit= âarşılığı= çlmaâ= üzereI=
4RKTRMKMMM-Ti= artırılaraâ= RMKMMMKMMMK-Ti’ye= çıâartmıştırK= kaâit= çlaraâ= artırılan= 4RKTRMKMMMK-Ti’liâ=
sermayeyi= temsil= eÇeceâ= Üisse= senetlerininI= 4RTKRMM-Ti’liâ= âısmının= A= drubu= nama= yazılı= çlaraâ= ve=
4RKOVOKRMMK-Ti’liâ= âısmının= = B= drubu= Üamiline= yazılı= çlaraâ= çıâarılmasınaI= A= drubu= mevcut= Üisse=
saÜiplerinin=rüçÜan=Üaâları=âarşılığınÇa=yeni=çıâarılan=A=drubu=Üisse=senetlerinÇenI=B=drubu=mevcut=Üisse=
saÜiplerinin=rüçÜan=Üaâları=âarşılığınÇa=yeni=çıâarılan=B=drubu=Üisse=senetlerinÇen=verilmesineI=lrtaâların=
naâit= çlaraâ= artırılan= 4RKTRMKMMMK-Ti’liâ= sermayeyi= temsil= eÇen= Üisse= senetlerine= ilişâin= yeni= pay= alma=
Üaâlarının=nçminal=Çeğer=üzerinÇen=EN=Üisse=Z=N=TiF==âullanÇırılmasına=ve=naâit=çlaraâ=artırılan=sermayeyi=
temsil= eÇen= Üisse= senetlerine= ilişâin= yeni= pay= alma= Üaâlarının= âullanılmasınÇan= sçnra= âalan= payların=
nçminal=ÇeğerinÇen=ÇaÜa=Çüşüâ=bir=fiyatla=çlmamaâ=üzere=İstanbul=jenâul=hıymetler=Bçrsası’nÇa=birincil=
piyasaÇa=çluşacaâ=fiyat=üzerinÇen=satılmasına=âarar=verilmiştirK==
=

=T=L=N4=

=
=====ŞirâetI= yeni=pay=alma= Üaâlarının=âullanılmasınÇan=sçnra= âalan=ve=Üalâa= arz=süresinÇe=satılamayan=paylar=
için= satın= alma= taaÜÜüÇünÇe= bulunacaâlarını= bilÇiren= Şirâet= lrtaâları= lrtaÇçğu= kaâliyat= İnşaat= Turizm=
İÜracat= mazarlama= AKŞK= ve= veşil= bnÇüstriyel= vatırım=ve= vĞnetim= eizmetleri= AKŞK’Çen= sermaye= piyasası=
mevzuatına=uyÖun=taaÜÜütnamelerin=alınmasını=Öereâli=ÖĞrmüştür=ve=permaye=miyasası=hurulu’na=başvuru=
ve=sermaye=artırımı=ile=ilÖili=Çiğer=yasal=prçseÇürlerin=tamamlanması=için=yĞnetime=yetâi=verilmesine=âarar=
vermiştirK=
=
OK cinansal vapıya İlişkin BilÖiler:
Şirâetin=permaye=miyasası=hurulu=peri:ufI=kç:OV=sayılı=tebliğe=ÖĞre=Üazırlanmış=âçnsçliÇe=çlmayan=mali=
tablç=ve=Çipnçtlara=ÖĞreX=
=
Şirâetin=PMKMSKOMNO= tariÜi= itibariyle=4KORMKMMMK-TiK= tutarınÇa= çıâarılmış= = sermayesi= = bulunmaâta= = çlupI=
aâtif=tçplamı=PK4MMKUNTK-Ti=çlaraâ=ÖerçeâleşmiştirK==
lrtaâlığın= mali= tablçlarınÇa= yer= alan= faaliyet= sçnuçları Şirâet’in= menâul= âıymet= yatırım= çrtaâlığı= = =
statüsünÇeI= pçrtfĞy= işletmeciliği= faaliyeti= âapsamınÇa= ÖerçeâleştirÇiği= menâul= âıymet= alım= satım= =
işlemlerinÇen= âaynaâlanmaâtaÇırK= Şirâetin= statü= Çeğişiâliği= sçnrasınÇa= rapçrlanan= faaliyet= sçnucu=
bulunmamaâtaÇırK==
PK İÇari caaliyetler:
Şirâetin==üst=yĞnetimi=şĞyleÇir:=
=
vĞnetim=hurulu=BşâK=ve=denKjÇK=
vĞnetim=hurulu=BşâKsâK= =
vĞnetim=hurulu=¸yesi=
=
vĞnetim=hurulu=¸yesi=
=
vĞnetim=hurulu=¸yesiEbağımsızF=
vĞnetim=hurulu=¸yesiEbağımsızF=
aenetçi= =
=
=
jali=ve=İÇari=İşlK=jÇK=
=
juÜK=ve=lprKprlK= =
=

:=jeÜmet=d¸o= =
=
:=hamil=bnÖin=vbŞİi= =
:=eüseyin=vAwfCf=
=
:=AÜmet=haÇir=d¸o= =
:=jeÜmet=Ata=CbviAk= =
:=kamıâ=BaÜri=rĞoAŞ= =
:=lğuzÜan=TrkCbi======
:=brÇinç=hAkabjİo=
:=Tenzile=AiAÇAj=

=
==
=
=
=
=
=

=
Şirâetin= PMKMSKOMNO= tariÜi= itibariyle= vĞnetim= hurulu= ¸yeleri= Üariç= tçplam=persçneli= N= âişi= çlupI= ÇĞnem=
tariÜi=itibariyle=bir=yılını=ÇçlÇuran=âişi=çlmaÇığınÇan=âıÇem=tazminatı=âarşılığı=ayrılmamıştırK==
=
fff – hrorjpAi vÖkbTİj İihbiboİ rvrj oAmlor
NK hrorjpAi vÖkbTİj İihbiboİkb rvrj BbvAkf
=
permaye= miyasası= hurulu’nunI= Üazırlamış= çlÇuğu= peri:= fsI= kç:= RS= sayılı= hurumsal= vĞnetim= İlâelerinin=
Belirlenmesine= ve= ryÖulanmasına= İlişâin= Tebliğ= Ehurumsal= vĞnetim= TebliğiF= PMKNOKOMNN= tariÜli= oesmi=
dazete’Çe=yayınlanaraâ=yürürlüğe=ÖirmiştirK=NNKMOKOMNO=tariÜinÇe=yürürlüğe=Öiren=peri:=fsI=kç:=RT=sayılı=
Tebliğ=ile=ise=hurumsal=vĞnetim=TebliğinÇe=Çeğişiâliâ=yapılmıştırK==
hurumsal= vĞnetim=Tebliği= ile= hurumsal= vĞnetim=İlâeleri’nin=NKPKNI= NKPKOI= NKPKTI= NKPKNMI= = 4KPKNI= 4KPKOI=
4KPKPI= 4KPK4I= 4KPKRI= 4KPKSI= 4KPKTI= 4KPKUI= 4KPKVI= 4K4KTI= 4KRKNI= 4KRKOI= 4KRKPI= 4KRK4I= 4KSKOI= 4KSK4= maÇÇelerine=
uyum= zçrunluluğu= ÖetirilmişI= bunun= ÇışınÇaâi= maÇÇeler= için= uyÖula= uyÖulamıyçrsan= açıâla= prensibi=
Çevam=ettirilmiştirK=
=

=U=L=N4=

Bçrsa= şirâetleri= P= Öruba= ayrılaraâ= uyum= zçrunluluğu= Öetirilen= maÇÇeler= Üer= Örup= için= ayrı= çlaraâ=
belirlenmiştirK= delişen= İşletmeler= miyasası= ve= dĞzaltı= mazarı şirâetleri= baÜseÇilen= üç= Öruba= Ça= ÇaÜil=
eÇilmemiş=ve=zçrunlu=maÇÇelerin=uyÖulamasınÇan=muaf=tutulmuşlarÇırK= dĞzaltı=pazarına=işlem=ÖĞrmeâte=
çlan=Şirâetimiz=Çe=bu=çerçeveÇe=zçrunlu=maÇÇelerin=uyÖulanmasınÇan=muaf=ÇurumÇaÇırK==
=
=

Bununla= birliâte= mevcut= Çurum=itibari= ile=uyum=zçrunluluğu= bulunmayan= “hurumsal= vĞnetim=İlâeleri”=
prensip= çlaraâ= benimsenmeâteÇirK= “may= paÜipleri”I= “hamuyu= AyÇınlatma= ve= Şeffaflıâ”K= “jenfaat=
paÜipleri”= ve= “vĞnetim= hurulu”= ile= ilÖili= Üususların= bir= âısmına= benzer= Üüâümlere= âısmen= uyulmuşI=
ancaâ= aşırı= bir= persçnel= istiÜÇamınaI= faaliyet= ÖiÇerlerini= arttırıcı= yapılanmalaraI= Ççlayısıyla= Şirâet’inI=
Ççlayısıyla=çrtaâların=temettü=Öelirlerinin=azalmasına=yçl=açacaâ=yapılanmalarÇan=iseI=uzaâ=ÇurulmuşturK=

=
======Şirâetin= esâi= faaliyet= âçnusu= neÇeniyle=menâul= âıymet= pçrtfĞy= işletmeciliği= alanınÇa= faaliyet= ÖĞsterÇiğiI=
yatırım= Çanışmanlığı= çerçevesinÇe= menâul= âıymet= pçrtfĞyü= çluşturup= yĞnettiğiI= itÜalat= iÜracat= Öibi=
faaliyetlerinin=çlmaÇığıI= üretiminin=Çe=bulunmaÇığıI= bu=neÇenle=Ğrneğin=insan=âaynaâlarıI=basın=ve=Üalâla=
ilişâilerI=çrtaâ=ilişâileri=âççrÇinatĞrüI=yatırımlar=ÇepartmanıI=mali=işler=ÇepartmanıI=iÇari=işler=ÇepartmanıI=
senÇiâa= temsilciliğiI= Üuâuâ= Çepartmanı= Öibi= peâ= ççâ= şirâet= için= elzem= çlan= yapılanmalarI= saÇece= ÖiÇer=
âalemlerini= arttırmaâtan= Ççlaylı= çlaraâ= yatırımcıların= temettü= Öelirini= azaltmaâtan= Ğte= Ğnemli= bir= artı=
Çeğer=âazanÇırmayacağı=Çüşüncesiyle=ÖerçeâleştirilmemiştirK=
=
ryÖulanmamış= hurumsal= vĞnetim= İlâeleri= ÜerÜanÖi= bir= çıâar= çatışmasına= sebebiyet= vereceâ= niteliâte=
ÇeğilÇirK=hurumsal=yĞnetim=ilâelerine=ilişâin=uyÖulamalar=aşağıÇaâi=şeâilÇeÇirK=
=
BÖi¸j f - mAv pAeİmiboİ
=
OK may paÜipleri İle İlişkiler Birimi:
=
= = may= saÜipleriyle= ilişâiler= ÜususunÇaX= permaye= miyasası= hurulu’nun= peri:= fsX= kç:= 4N= sayılı= permaye=
miyasası=hanunu’na=tabi=çlan=Ançnim=lrtaâlıâların=uyacaâları=bsaslar=eaââınÇaâi=Tebliği=uyarıncaX=
=
= = Şirâetimizin= NTLMPLOMMV= tariÜ= ve= NNO= sayılı= yĞnetim= âurulu= tçplantısınÇaX= may= saÜipliği= Üaâlarının=
âullanılması=âçnusunÇa= faaliyet= ÖĞsterenI= yĞnetim=âuruluna= rapçrlama= yapan=ve=yĞnetim=âurulu=ile=pay=
saÜipleri= arasınÇaâi= iletişimi= sağlayan= may= paÜipleri= İle= İlişâiler= Birimi= âurulmuş= ve=Tenzile= AiAÇAj=
birim=yĞneticisi=çlaraâ=atanmıştırK=
=
= = may= paÜiplerinin= vĞnetim= hurulu’na= ulaşmaâ= için= âullanabileceâleri= iletişim= bilÖileri=
infç@çrtaÇçÖuÖrupKcçmKtr=I=wwwKçrtaÇçÖuÖrupKcçmKtrI=Tel=:=M=ONO=–=ONM=OR=ORI=cax=:=M=ONO=–=OON=RN=
RO= şeâlinÇeÇirK= aĞnem= içinÇe= telefçnla= ve= eleâtrçniâ= pçsta= yçluyla= ellibeş= başvuru= yapılmış= ve=başvuru=
yapan=tüm=yatırımcılara=yanıt=verilmiştirK=
=
PK may paÜiplerinin BilÖi bÇinme eaklarının hullanımı:
=
= aĞnem= içinÇe= pay= saÜiplerimizÇenI= telefçnla= ve= eleâtrçniâ= = pçsta= yçluyla= = sermaye= artırımıI= nevi=
Çeğişiâliği=ve=yeni=çrtaâlıâ=yapısı=ÜaââınÇa=ellibeş=bilÖi=talebi=çlmuş=ve=başvuran=çrtaâlar=pay=saÜipleri=ile=
ilişâiler=birimince=bilÖilenÇirilmiştirK=
=
= may=saÜipleriI= Şirâet’in=bilÖilenme=fçrmunÇan=ve=İjhB’Çe=yayınlanan=Ğzel=Çurum=beyanlarımızÇan=bilÖi=
eÇinmişlerÇirK==
=
= Ana= sĞzleşmeÇe= Ğzel= Çenetçi= atanması= yĞnünÇe= Ğzel= bir= Üüâüm= bulunmamaâtaÇırK= ˆzel= ÇenetçiI= TTh=
başta= çlmaâ= üzere= ilÖili= hanun= ve= vĞnetmeliâ= Üüâümleri= çerçevesinÇe= atanabilmeâteÇirK= aĞnem= içinÇe=
Ğzel=Çenetçi=tayini=talebi=çlmamıştırK=
=
=

=V=L=N4=

4K denel hurul BilÖileri :
=
Şirâetimiz=OMNM=yılı=faaliyetlerine=ait=ORKMRKOMNN=tariÜli=tçplantısını=ÖerçeâleştirmiştirK= = =
= =
= Tçplantı=Ğncesi=ilanlar=ve=ÖünÇemI=tçplantı=sçnrası=tçplantı=tutanaâları İjhB=ve=pmh’ya=ÖĞnÇerilmiştirK= =
=
= denel=hurulI=vasa=ve=Tebliğ=Üüâümleri=uyarınca=ilanlı=yapılmışI=âeyfiyet=İjhB=bülteniI=Türâiye=Ticaret=
piciliI=eürses=ve=waman=ÖazetelerinÇe=NR=Öün=ĞncesinÇen=yatırımcıların=Çiââatine=sunulmuşturK===
=
= may= saÜiplerinin= Öenel= âurula= âatılımı= için= pay= Çefterine= âayıt= ÜususunÇa= Türâ= Ticaret= hanunu=
Üüâümlerine=uyulmaâtaÇırK===
=
= denel= hurulÇa= ÖĞrüşüleceâ=ÖünÇemI= faaliyet= rapçruI= bilançç=ve=âarLzarar= tablçları=ve=Çenetçi=rapçru=ile=
bağımsız=Çış=Çenetim=rapçru=Şirâet=jerâezinÇe=pay=saÜiplerinin=incelemesine=açıâ=tutulmuşturK==
=
= denel=hurul’a=basın=veya=âamu=âurum=ve=âuruluşlarınÇan=âatılım=çlmamışI=ÇĞrt==pay=saÜibi=âatılmıştırK=
=
= AsÖari=tçplantı=nisabı=BOR=çlupI=denel=hurul’a= =pay=saÜiplerinin=BOS’sı=âatılmıştırK=
=
= denel= hurul’Ça= Üer= çrtaâ=ĞzÖürce= sçru= sçrabilmeâte=ve=ÖünÇem=üzerinÇe=ĞnerÖe=verebilmeâteÇirK= denel=
hurul’Ça= pay= saÜipleri= sçru= sçrma= Üaâlarını= âullanmamışlarÇırK= İâi= pay= saÜibi= yazılı= çlaraâ= şirâet=
faaliyetleri=ile=ilÖili=çlaraâ=Çileâ=ve=temennilerini=bilÇirmişlerÇirK=
=
= denel= hurullar= Şirâet= jerâezinÇe=yapılmaâtaÇırK= Şirâet=jerâeziI= İstanbul’Ça= Öereâ=ulaşımı=Öereâse=peâ=
ççâ=çrtağı=ağırlama=Ğzelliği=çlan=bir=yer=çlÇuğunÇan=çrtaâların=Öenel=âurula=âatılımı=için=uyÖun=bir=yerÇirK=
vĞnetim= faaliyet= ÖiÇeri= veya= sairnam= altınÇa= yer= alan= ÖiÇerleri= minimumÇa= tutmaâ= amacıylaI= Öenel=
âurulları=büyüâ=çtellerin=tçplantı=salçnları=yerine=Şirâet=jerâezinÇe=yapmayı=terciÜ=etmeâteÇirK==
=
= denel= hurul= âararları= Türâ= Ticaret= hanunu= Üüâümleri= çerçevesinÇe= çluşturulmaâtaÇırK= Şirâet=
faaliyetlerinÇen= hanun= tarafınÇan= denel= hurul= hararına= bağlanmamış= Üususların= denel= hurula=
sunulması=yĞnünÇe=Ana=pĞzleşmeÇe=ÜerÜanÖi=bir=Ğzel=Üüâüm=yçâturK==
=
= denel=hurul=tutanaâları=ve=sair= rapçr= ve=belÖeler= Şirâet=merâezinÇeI= wwwKâapKÖçvKtrI=İjhB=bülteninÇeI=
wwwKçrtaÇçÖuÖrupKcçmKtr= aÇlı Şirâet= bilÖilenÇirme= sayfasınÇa= süreâli= tüm= yatırımcıların= incelemesine=
açıâ=tutulmaâtaÇırK=
=
Şirâet’inI= OTKMTKOMNN= tariÜli=çlağanüstü=Öenel=âurul=tçplantısınÇa= esas=sĞzleşme=taÇilleri=çnaylanmıştırK=
hçnu= ile= ilÖili= çlaraâ= imtiyazlı= paylar= Öenel= âurul= tçplantısı= Ça= yapılmıştırK= pĞz= âçnusu= esas= sĞzleşme=
Çeğişiâliâleri=OVKMTKOMNN=tariÜinÇe=tescil=eÇilmiştirK=
=
RK ly eakları ve Azınlık eakları:
=
Şirâet= Ana= pĞzleşmesine= ÖĞre= 4OKRMM= aÇet= A= Örubu= nama= yazılı= imtiyazlı= ve= 4KOMTKRMM= aÇet= B= Örubu=
Üamiline= yazılı= pay= bulunmaâta= çlupI= vĞnetim= hurulu= ¸yelerinin= seçiminÇe= A= Örubu= payları= yĞnetim=
âurulu=üyelerini=aÇay=ÖĞsterme=imtiyazına=saÜiptirK==
=
= TTh=Üüâümleri=çerçevesinÇe=Üer=çrtaâ=Öenel=âurula=âatılıpI=çy=âullanabilmeâteÇirK= =
=
= vĞnetim= hurulu= ve= aenetçilerI= lrtaâlar= denel= hurulunca= salt= ççğunluâla= seçilebilmeâte= ve= Üerâes= bu=
maâamlara=aÇay=çlabilmeâteÇirK=
=
=

=NM=L=N4=

Şirâet= ana= sĞzleşmesinÇe= biriâimli= çy= âullanımına= ilişâin= Çüzenlemelere= yer= verilmemiştirK= Şirâet=
yĞnetiminÇe=azınlıâ=pay=saÜiplerini=temsil=eÇen=bir=üye=bulunmamaâtaÇırK=
SK har aağıtım mçlitikası ve har aağıtım Zamanı:
Şirâet= âar= Çağıtım= zamanınıI= yıllıâ= âarın= pay= saÜiplerine= ÜanÖi= tariÜte= ne= şeâilÇe= verileceğiI= permaye=
miyasası= hurulu’nun= âçnuya= ilişâin= Çüzenlemeleri= Çiââate= alınaraâI= yasal= süreçler= içerisinÇeI= vĞnetim=
hurulu’nun=teâlifi=üzerine=denel=hurul=tarafınÇan=âararlaştırılırK=
=
Şirâet’in=âarına=âatılım=âçnusunÇa=imtiyaz=sĞz=âçnusu=ÇeğilÇirK=Şirâet’çe=âamuya=açıâlanmış=âar=Çağıtım=
pçlitiâası=aşağıÇaâi=ÖibiÇirK==
=
Şirâetin=NMKMPKOMNN= tariÜ=ve=NRP=sayılı=vĞnetim=hurulu=TçplantısınÇaX= OMNN=ve=İzleyen=vıllara= ait=har=
aağıtım=mçlitiâasını=belirlemiş=ve=NMKMPKOMNN=tariÜinÇe=Ğzel=Çurum=açıâlaması=ile=âamuya=ÇuyurmuşturK==
=
=======permaye=miyasası= huruluI= OTKMNKOMMS= tariÜ= ve=4LST= sayılı=ilâe=âararı=ile=OMNN= ve=izleyen=yıllara= ilişâin=
âar= payı=Çağıtım=pçlitiâalarının=belirlenmesine=âarar= vermiştirK= Bu=âarara= istinaÇen=Şirâetimizin=OMNN=ve=
izleyen=yıllara= ilişâin=âar=Çağıtım=pçlitiâasınınI=Türâ=Ticaret=hanunuI=permaye=miyasası=hanunu=ve=ilÖili=
mevzuat= çerçevesinÇeI= Şirâetin= mali= yapısıI= âarlılıâ= Çurumu= ve= Öenel= eâçnçmiâ= âçnjçnâtür= ÖĞz= ĞnünÇe=
bulunÇurularaâI= Üer= yıl= çluşacaâ= Çağıtılabilir= net= âarınI= BOM’sinÇen= az= çlmamaâ= âayÇıylaI= çrtaâlığın=
sermaye=yapısını=ve=piyasa=Çeğerini=çlumsuz=yĞnÇe=etâilemeyeceâ=çranÇa=naâit=âar=payı=veLveya=beÇelsiz=
Üisse= seneÇi= Çağıtımı= yapılacaâ= şeâlinÇe=âar= Çağıtım= âararı= alınaraâ= denel= hurulun= bilÖisine= sunulması=
şeâlinÇe= çluşturulmasınaI= âar= Çağıtım= pçlitiâasının= Çeğişen= âçşullara= uyÖun= çlaraâ= ÖĞzÇen=
Öeçirilebilmesine=çy=birliği=ile=âarar=verilÇiK=
=
==== TK mayların aevri:
=
Şirâet=ana=sĞzleşmesinin=T=maÇÇesi=uyarınca=paylar=Türâ=Ticaret=hanunu=Üüâümleri=ÇairesinÇe=serbestçe=
ÇevreÇilebilirK==
= =
BÖi¸j ff - hAjrvr AvafkiATjA sb ŞbccAcifh
=
UK Şirket BilÖilenÇirme mçlitikası:
=
Şirâet= yĞnetimi= âamuya= açıâlanacaâ= ÜususlarÇa= azami= Ğzeni= ÖĞstermeâteI= yatırımcıların= âararını=
etâileyebileceâ=tüm=Üususları=en=seri=şeâilÇe=yatırımcıların=bilÖisine=sunmaâtaÇırK=hçnu=permaye=miyasası=
hurulu’nun= peri= sfffI= kç:R4= sayılı= Tebliği= âapsamınÇa= ÇeğerlenÇirilmişI= bu= Üususta= ayrıca= bir= pçlitiâa=
çluşturulması=ve==bunun=âamuya=Çuyurulması şeâlinÇe=Ğzel=bir=uyÖulama=yapılmamıştırK==
=
VK Özel aurum Açıklamaları:
=
= pmh=Çüzenlemeleri=çerçevesinÇe=Üer= Üafta= açıâlanan=mçrtfĞy=aeğer= Tablçları=Enevi=ÇeğişiâliğinÇen=ĞnceF=
ile= P’er= aylıâ= ÇĞnemsel= mali= tablçlar= yanı= sıraI= bağımsız= Çenetim= rapçru= ve= yıl= âarıI= temettü= ĞÇemesiI=
beÇelli=sermaye=artırımıI= ana= sĞzleşme=ÇeğişiâliğiI= çlağan=Öenel=âurul=tçplantısı=ilanı=ve=tutanaâlarıI=mali=
tablçlarI= bağımsız= Çenetim= şirâeti= seçimiI= yatırım= Çanışmanlığı= sĞzleşmesi= imzalanmasıI= âar= Çağıtım=
pçlitiâasıI= çlağanÇışı= fiyat= ve= miâtar= ÜareâetiI= Üalâa= arzI= = ÇenetimÇen= sçrumlu= âçmite= üyelerinin=
belirlenmesiI= imza= yetâileriLyetâilileri=ve=ilâe=âararları=Öibi=yatırımcıların=âararlarına=ışıâ=tutabileceâ=tüm=
âçnularÇa=âamuya=zamanınÇa=açıâlama=yapılmışI=şeffaf=bir=yĞnetim=serÖilenmiştirK=
=
= ˆzel= Çurum= açıâlamaları= ile= ile= ilÖili= çlaraâ= İjhB= ve= pmh= tarafınÇan= ÜerÜanÖi= bir= eâ= açıâlama=
istenmemiştirK==
=
=

=NN=L=N4=

=

ˆzel=Çurum=açıâlamalarının=zamanınÇa=yapılıyçr=çlması=neÇeniyleI=pmh=tarafınÇan=uyÖulanmış=ÜerÜanÖi=
bir=yaptırım=mevcut=ÇeğilÇirK=

=
NMK Şirket İnternet pitesi ve İçeriği:
=
Şirâetin= wwwKçrtaÇçÖuÖrupKcçmKtr= aÇlı= web= aÇresinÇe= internet= sitesi= bulunmaâtaÇırK= İnternet= sitesinin=
yanınÇa= ayrıcaI= İjhB’nin= wwwKimâbKÖçvKtr= aÇresinÇe= yer= alan= internet= sitesinin= Şirâet= auyuruları=
bĞlümü= ve= permaye= miyasası= hurulu’nca= ĞnÖĞrülen= wwwKâapKÖçvKtr= aÇlı= siteÇeâi= hamuyu= AyÇınlatma=
mlatfçrmu= üzerinÇen= Çe= yatırımcılara= ve= çrtaâlara= bilÖi= aâışı= sağlanmaâtaÇırK= may= saÜiplerine= pmh=
hurumsal= vĞnetim= İlâeleri= ffK= BĞlümI= maÇÇe= NKNNKR’te= sayılan= tüm=bilÖilerin= iletilebilmesi= için= internet=
sitesinÇe=Öereâli=Çüzenlemeler=yapılmaâtaÇırK==
=
NNK derçek hişi kiÜai eakim may paÜibi L paÜiplerinin Açıklanması:
=
Şirâet’in=çrtaâlıâ=yapısınÇa=Öerçeâ=âişi=çlaraâ=niÜai=Üaâim=pay=saÜibi=bulunmamaâtaÇırK= =
NOK İçeriÇen Öğrenebilecek aurumÇa llan hişilerin hamuya auyurulması:
=
Şirâetimizin=internet=sitesinÇe=içerÇen=Ğğrenebileceâ=âişilerin=isimleri=bulunmaâta=çlupI=bu=âişilerin=unvan=
ve=isimleri=aşağıÇa=yer=almaâtaÇırK=
=
vĞnetim=hurulu=BşâKve=denKjÇK=
vĞnetim=hurulu=BşâKsâK= =
vĞnetim=hurulu=¸yesi=
=
vĞnetim=hurulu=¸yesi=
=
vĞnetim=hurulu=¸yesiEbağımsızF=
vĞnetim=hurulu=¸yesiEbağımsızF=
aenetçi= =
=
=
jali=ve=İÇari=İşlK=jÇK=
=
juÜK=ve=lprKprlK= =
=
Bağımsız=aenetim=ŞirâetinÇen=
Bağımsız=aenetim=ŞirâetinÇen=
Bağımsız=aenetim=ŞirâetinÇen=
Bağımsız=aenetim=ŞirâetinÇen=
Bağımsız=aenetim=ŞirâetinÇen=
Şirâet=euâuâ=jüşaviri= =
aenetim=ve=Tam=TasÇiâ= =

:=jeÜmet=d¸o= =
=
:=hamil=bnÖin=vbŞİi= =
:=eüseyin=vAwfCf=
=
:=AÜmet=haÇir=d¸o= =
:=jeÜmet=Ata=CbviAk= =
:=kamıâ=BaÜri=rĞoAŞ= =
:=lğuzÜan=TrkCbi======
:=brÇinç=hAkabjİo=
:=Tenzile=AiAÇAj=
:=kazım=eİhjbT=
:=kurcan=vfiafofj=
:=mınar=pboİj=
:=BenÖi=TljBri=
:=bbru=hfifÇ=
:=hçrâut=ÇbBİ=
:=aursun=brâan=ATbŞLİ=

=
==
=
=
=
=

BÖi¸j fff - jbkcAAT pAeİmiboİ
=
NPK jenfaat paÜiplerinin BilÖilenÇirilmesi:
=
Şirâetin= menfaat= saÜipleri= saÇece= pay= saÜipleri= çlupI= pay= saÜipleriI= Ğzel= Çurum= açıâlamalarıI= internet=
sitesi= ve=âamuyu= ayÇınlatma= fçrmu=vasıtasıyla= bilÖilenÇirilmeâteÇirK= permaye=miyasası=Tebliğ=Üüâümleri=
uyarıncaX= pçrtfĞy= Çeğeri= tablçları= Enevi= Çeğişiâliği= ĞncesiF= Üer= ÜaftaI= bilanççlarımız= P= ayÇa= bir=
açıâlanmaâtaÇırK= Şirâetimiz= menfaat= saÜiplerinin= Ççğru= bir= şeâilÇe= bilÖilenÇirilmesi= amacıyla=
açıâlamaların=zamanınÇa=ve=yeterli=bir=biçimÇe=yapılması=için=Öereâli=Ğzeni=ÖĞstermeâteÇirK==
=
N4K jenfaat paÜiplerinin vĞnetime hatılmaları:
=
Şirâet= yĞnetimi= Öenel= âurulÇa= çrtaâlarca= salt= çy= ççğunluğu= ile= seçilmeâteÇirK= Bunun= ÇışınÇa= menfaat=
saÜiplerinin=yĞnetime=âatılımı=âçnusunÇa=ayrıca=bir=mçÇel=çluşturulmamıştırK=
=

=NO=L=N4=

=
NRK İnsan haynakları mçlitikası:
=
Şirâet’te=bir= âişi=çalıştığınÇan=insan=âaynaâları=bĞlümü=ve=insan=âaynaâları=pçlitiâası=çluşturulmamıştırK=
açlayısıyla=çalışanlarla=ilÖili=sçrunlarI=temsilci=atanmasıI=ayrımcılıâ=Öibi=âçnular=sĞz=âçnusu=ÇeğilÇirK=
=
NSK jüşteri ve TeÇarikçilerle İlişkiler eakkınÇa BilÖiler:
=
ŞirâetimizÇe= bir= üretimI= satış= veya= Çağıtım= faaliyeti= sĞz= âçnusu= çlmaÇığınÇan= mal= ve= Üizmetlerin=
pazarlanması=ve=satışınÇa=müşteri=memnuniyetini=sağlamaya=yĞneliâ=bir=çalışma=Ça=yapılmamaâtaÇırK=
=
NTK pçsyal pçrumluluk:
=
Şirâetin= âamuya= yĞneliâ= bir= sçsyal= çalışma= faaliyeti= bulunmamaâtaÇırK= Şirâet’te= üretim= faaliyeti= sĞz=
âçnusu=çlmaÇığınÇan=çevreye=zarar=verme=Öibi=bir=Çurum=sĞz=âçnusu=ÇeğilÇir=ve=bu=yĞnÇe=aleyÜe=açılmış=
bir=Çava=Ça=bulunmamaâtaÇırK=
BÖi¸j fs - vÖkbTİj hrorir
=
NUK vĞnetim hurulu’nun vapısıI lluşumu ve Bağımsız ¸yeler:
=
=

vĞnetim=hurulu=S=âişiÇen=çluşmaâtaÇırK=vĞnetim=hurulunÇa=O=bağımsız=üye=bulunmaâtaÇırK=denel=hurul=
tarafınÇan= çy= ççâluğu= ile= seçilmiş= bulunan= vĞnetim= hurulu= ¸yelerinÇen= iâisiI= permaye= miyasası=
hurulu’nun= peri= uI= kçKOO= sayılı= Tebliği’nin= ORKmaÇÇesinin= ENF= numaralı= fıârası= Üüâmü= uyarınca=
çluşturulan= aenetimÇen= pçrumlu= hçmite= çlaraâ= ÖĞrev= yapmaâtaÇırK= vĞnetim= hurulu= üyeleriI= denel=
hurul’Ça=izin=verilmesi=âayÇıyla=şirâetle=iştiÖal=âçnuları=benzerliâ=arz=eÇen=şirâetler=Çe=ÇâÜil=çlmaâ=üzereI=
başâa= şirâetlerÇe= vĞnetim= hurulu= ¸yesi= çlaraâ= ÖĞrev= alabilmeâte= çlupI= bu= Üususta= başâaca= Ğzel= bir=
Çüzenleme=veya=sınırlama=yçâturK=

NVK vĞnetim hurulu ¸yelerinin kitelikleri:
=
= = vĞnetim= hurulu= üyelerinin= niteliâleri= baâımınÇanI= “Türâ= Ticaret= hanunu= ile= permaye= miyasası=
jevzuatınÇa=ĞnÖĞrülen=şartları=taşımaları=ÖereâirK”=şeâlinÇeâi=ÜüâümÇen=başâa=bir=Ğzel=Üüâüm=yçâturK==
=
Şirâette= sĞz= âçnusu= niteliâlere= uymayan= yĞnetim= âurulu= üyelerinin= mevcut= çlmaması= neÇeniyleI= bu=
âçnuÇa=Ğzel=bir=eğitim=ve=uyum=prçÖramı=uyÖulanmamaâtaÇırK=
=
OMK Şirketin jisyçn ve sizyçnu ile ptratejik eeÇefleri:
=
Şirâet= esas= sĞzleşmesi= OTKMTKOMNN= tariÜli= llağanüstü= denel= hurul= âararıyla= taÇil= eÇilereâ= menâul=
kıymet=yatırım=çrtaâlığı=statüsünÇen=çıâarılmıştırK==
=
Bu= Çeğişim= sçnrası Şirâet’in= yatırım= çrtaâlığı= çlmasınÇan= âaynaâlanan= sınırlamalara= tabi= çlmaâsızın=
büyüme= pçtansiyeli= taşıyan= alanlarÇa= yeni= şirâetler= âurmasıI= âurucusu= çlÇuğu= veya= iştiraâ= ettiği=
şirâetlerin=yĞnetim=ve=sermaye=Üaâimiyetine=saÜip=çlması=ÜeÇeflenmeâteÇirK=
=
Şirâet= tarafınÇanI= maâsimum=Çeğeri=yaratmaâ=amacıylaI= teânçlçji=transferinin=Üızlı=ve=ucuz=bir= şeâilÇe=
ÖerçeâleştirilebilÇiğiI=ayrıca=yatırılan=sermayenin=Öeri=ÇĞnüş=Üızı=en=yüâseâ=çlan=seâtĞrler=belirlenmiştirK=
Bu=âapsamÇa=tarımI=ÜayvancılıâI=işlenmiş=ÖıÇaI=yenilenebilir=enerji=ve=Öeri=ÇĞnüşüm=seâtĞrlerine=Ğnceliâ=
verileceâtirK==
=
ONK oisk vĞnetim ve İç hçntrçl jekanizması:
=

=NP=L=N4=

=
Şirâet=persçnel=sayısınÇaâi=azlıâ=neÇeniyle=risâ=yĞnetimi=ve=iç=âçntrçl=Çepartmanı=çluşturulmamıştırK=
=
OOK vĞnetim hurulu ¸yeleri ile vĞneticilerin vetki ve pçrumlulukları:
=
Şirâet= vĞnetim=hurulu= ¸yeleri=ve=vĞneticilerinin=yetâi= ve=sçrumluluâlarına= şirâet=ana= sĞzleşmesinin=NN=
ve=NOK=maÇÇelerinÇe=yer=verilmiştirK=Şirâet=ana=sĞzleşmesiI=pmh’nca=Öeliştirilen=Ğrneâ=üzerinÇen=yine=pmh=
çnayı= ile= ÇüzenlenÇiğinÇen= yĞnetim= âurulu= üyelerinin= yetâi= ve= sçrumluluâlarına= yer= veren= başâa=
Üüâümlere=yer=verilmemiştirK=
OPK vĞnetim hurulu’nun caaliyet bsasları:
=
=

=
=
=
=

=
=

Ana= sĞzleşme=maÇÇe=NM’Ça= vĞnetim=huruluI= Şirâet=işleri=lüzum=ÖĞsterÇiâçe=tçplanırK=TçplantılarÇa=Üer=
üyenin= bir= çy= Üaââı= varÇırK= vĞnetim= hurulunun= tçplantı= ÖünÇemi= vĞnetim= hurulu= Başâanı= tarafınÇan=
tespit= eÇilirK= cevâalaÇe=ÇurumlarÇa= üyelerÇen=birisinin=yazılı=isteği=üzerineI=BaşâanI= vĞnetim=hurulunu=
tçplantıya= çağırmazsaI= üyeler= Çe= reDsen= çağrı= yetâisini= Üaiz= çlurlarK= Tçplantı= yeri= Şirâet= merâeziÇirK=
Ancaâ=vĞnetim=huruluI= âarar= almaâ=şartı=ile=başâa=bir=yerÇe=Çe=tçplanabilirK=vĞnetim=huruluI=üye=tam=
sayısının= ççğunluğu= ile= tçplanır= ve= âararlarını= tçplantıya= âatılanların= ççğunluğuyla= alırK= vĞnetim=
hurulunÇa= çylar= âabul= veya= reÇ= çlaraâ= âullanılırK= oeÇ= çy= verenI= âararın= altına= Öereâçesini= yazaraâ=
imzalarK=Tçplantıya=âatılmayan=üyeler=yazılı=çlaraâ=veya=veâil=tayin=etmeâ=suretiyle=çy=âullanamazlarK==
vĞnetim= hurulu= ¸yeleri= yaâın= mesafeÇe= tam= Öün= bulunÇuğunÇan= ÜerÜanÖi= bir= merasime= tabi= çlmaÇan=
tçplanabilmeâte= ve= âarar= alabilmeâteÇirK= Bu= neÇenleI= yĞnetim= âurulu= üyeleri= için= ayrı= seâreterya=
âurulmasına=iÜtiyaç=ÇuyulmamaâtaÇırK==
vĞnetim=hurulu= üye=sayısı=S= çlÇuğunÇan=tçplantı=yapabilmesi= için=yarıÇan=bir= fazla= üyenin=âatılmasına=
ait= TTh’nun=Öenel=Üüâmü=uyarınca= tüm=yĞnetim=âurulu=üyelerinin=âatılması=zçrunluluğu=neÇeniyle=pmh=
hurumsal= vĞnetim= İlâeleri’nin= fsK= BĞlümünün= OKNTK4= üncü= maÇÇesi= ÇaÜil= Üer= türlü= faaliyete= ilişâin=
âararlar=tüm=üyelerin=âatılÇığı=tçplantılarÇa=alınmaâtaÇırK==
vĞnetim=hurulunÇa=ağırlıâlı=çy=Üaââı=bulunmayıpI=Üer=bir=üye=bir=çy=Üaââına=saÜiptir=ve=çyunu=serbestçeI=
Üür=iraÇesiyle=âullanabilmeâteÇirK=

=
O4K Şirketle juamele vapma ve oekabet vasağı:
=
Şirâet=yĞnetim=âurulu=üyelerine=Türâ=Ticaret=hanunu’nun=PP4K=ve=PPRK=maÇÇeleri=Üüâümleri=çerçevesinÇe=
şirâetle= işlem= yapma= ÜususunÇa= ORKMRKOMNN= tariÜli= lrtaâlar= denel= hurulunca= izin= verilmiştirK= BuÖüne=
âaÇar=Şirâet=ve=vĞnetim=hurulu=¸yeleri=arasınÇa=ÜerÜanÖi=bir=çıâar=çatışması=çlmamıştırK=
=
ORK btik hurallar:
=
=

vĞnetim= hurulu= tarafınÇan= çalışanlar= için= yazılı= çlaraâ= bir= btiâ= hurallar= Çüzenlemesi= yapılmamıştırK=
Bunun= neÇeni= şirâette= bir= persçnel= bulunması= ve= persçnelin= etiâ= âurallar= ÜaââınÇa= yeterli= bilÖiye= saÜip=
çlmasıdırK=

=
OSK vĞnetim hurulu’nÇa lluşturulan hçmitelerin payıI vapı ve Benzerliği:
=
=

vĞnetim= hurulu’nun= S= âişiÇen= çluşması= neÇeniyleI= permaye= miyasası= hurulu’nun= peri= uI= kçKOO= sayılı=
Tebliği’nin=ORKmaÇÇesinin=ENF=numaralı=fıârası=Üüâmü=uyarınca=çluşturulan=O=âişiliâ=aenetimÇen=pçrumlu=
hçmite=ÇışınÇa=hurumsal=vĞnetim=hçmitesi=veya=başâaca=bir=âçmite=çluşturulmamıştırK
OTK vĞnetim hurulu ¸yelerine pağlanan eaklar:

=

=N4=L=N4=

=
=

vĞnetim= hurulu= ¸yelerine= ONKMRKOMNM= ve= OTKMTKOMNN= tariÜli= çlağan= Öenel= âurulÇa= alınan= âararla=
NKMMMIMMK-Ti= EbinF= aylıâ= net= ücret= ĞÇenmeâteÇirK= Bunun= ÇışınÇa= ÜerÜanÖi= bir= Üaâ= veya= menfaat=
sağlanmamıştırK= Şirâetin= âenÇi= aÇına= ve= PK= âişiler= leÜineI= ÖarantiI= âefaletI= teminat= vermesi= veya= ipçteâ=
ÇaÜil=reÜin=Üaââı=tesis=etmesi=ÜususlarınÇa=permaye=miyasası=jevzuatı=çerçevesinÇeâi=esaslara=uyulurK=

=
=
===

fs – hAo aAĞfTfj ÖkboİSİ sb plkrÇ
ŞirâetI=OMNN=yılını=4R4KTV4K-Ti=zararla=âapatmıştırK=

= =
= = pmh=Çüzenlemelerine=ÖĞre=PMKMSKOMNO=yılı=âarı=NOOKORMK-Ti=çlaraâ=ÖerçeâleşmiştirK=
=
=
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