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23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ  

 
1. Açılış, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için 

Divan’a 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. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu 
raporlarının okunması ve müzakeresi, 
Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde 
(www.sinpasgyo.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2012–31.12.2012 hesap 
dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ile Mali Tablo 
ve Dipnotları ayrı ayrı Genel Kurul’da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. (Ek-1 
Bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve gelir tablosu ) 

3. 2012 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve Yönetim 
Kurulu'nun, 2012 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin 
kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 
Şirket Yönetim Kurulu’nun 15.04.2013 tarihli Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 
Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız 
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin  tarafından denetlenen 01.01.2012- 
31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 75.786.232 TL Net Dönem 
Kârı elde edilmiş olup, ortaklara temettü olarak 30.000.000 TL dağıtılması Genel Kurul 
onayına sunulmaktadır.  Kar dağıtım teklifine ilişkin tablo Ek-2’de yer almaktadır. 

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının 
müzakeresi, 

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. Yönetim Kurulumuz şu isimlerden oluşmaktadır; Avni ÇELİK 
(Yönetim Kurulu Başkanı), Ömer Faruk ÇELİK (İcra Kurulu Başkanı), Ahmet ÇELİK (YK 
Üyesi), Mehmet ÇELİK (YK Üyesi), Prof.Dr.Ekrem PAKDEMİRLİ (Bağımsız YK Üyesi), 
Osman AKYÜZ (Bağımsız YK Üyesi). Denetim Komitesi ise, Prof.Dr.Ekrem PAKDEMİRLİ 
ve Osman AKYÜZ’den oluşmaktadır.   

5. Denetçi’nin (Murakıp) 2012 yılı çalışmalarından ibrasının müzakeresi, 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetçi’nin (Murakıp) 2012 yılı  çalışmalarından 
ötürü ibra edilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Yeni TTK hükümleri gereği yeni 
dönem için bir Denetçi (Murakıp) seçilmeyeceğinden, bu işlem son kez yapılacaktır. 

6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin 
alınmış olması kaydı ile , Şirket Ana Sözleşmesi'nin “BORÇLANMA SINIRI VE 
MENKUL KIYMET İHRACI” başlıklı 7. Maddesi, “SERMAYE VE PAYLAR” başlıklı 
8. Maddesi, “İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER” başlıklı 9. Maddesi, “YÖNETİM 
KURULU VE GÖREV SÜRESİ” başlıklı 14. Maddesi, “YÖNETİM KURULU 
TOPLANTILARI” başlıklı 16. Maddesi, “ ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ” başlıklı 17. Maddesi, “ŞİRKETİ YÖNETİM VE 
İLZAM” başlıklı 19. Maddesi, “YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR” başlıklı 21. 
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Maddesi, “DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ” başlıklı 22. Maddesi,  “ BAĞIMSIZ 
DENETİM” başlıklı 24. Maddesi, “GENEL KURUL TOPLANTILARI” başlıklı 25. 
Maddesi, “TOPLANTI YERİ” başlıklı 26. Maddesi, “TOPLANTIDA KOMİSER 
BULUNMASI” başlıklı 27. Maddesi, “TEMSİLCİ TAYİNİ” başlıklı 28. Maddesi, 
“OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ” 29. Maddesi, “İLANLAR” başlıklı 30. Maddesi, 
“KARIN DAĞITIMI” başlıklı 33. Maddesi, “ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ” 
başlıklı 35. Maddesine ilişkin tadillerin onaylanması 

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.  

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyelerinin belirlenmesi 

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 Osman 
AKYÜZ ve Nazım EKREN Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Nazım 
EKREN ilk defa Şirket’imiz Yönetim Kurulu üye adayı olmuştur. Osman AKYÜZ, son 10 
yılda 6 yıl bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu’nda yer aldığından, Şirket Yönetim 
Kurulu’nda sürekliliğin sağlanabilmesi açısından görev süresinin bir yıl uzatılması hususunda 
SPK’ya başvuruda bulunulmuştur. SPK Karar Organı 14.03.2013 tarih ve 9 sayılı 
toplantısında 315 sayılı kararı ile, Osman AKYÜZ’ün Tebliğ’in 5. Maddesinin 7. Fıkrası 
hükmü çerçevesinde bir yıl ile sınırlı olmak üzere bağımsız üye adayı olabilmesine ilişkin 
başvurunun olumlu karşılanmasına karar vermiştir.     

Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek-4’de yer almaktadır. 

8. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti, 
TTK ve Yönetmelik hükümleri ve esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim 
kurulu başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 
Yönetim Kurulu Başkanının ücretinin geçen yılki gibi aynen net 40.000 TL olarak devamı, 
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin aylık net 6.600 TL olarak devamına ilişkin önerge Divan 
Başkanlığına arz edilecektir. 

9. Genel Kurul’un çalışma esas ve usullerine ilişkin hazırlanan iç yönergenin pay 
sahiplerinin onayına sunulması 

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 
hazırlaması ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyması, tescil ve ilan ettirmesi 
gerekmektedir.  

Hazırlanan İç Yönerge Ek-5’de yer almaktadır. 

10. 2012 yılında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,  

SPK’nın Seri:IV, No:27 Tebliği’nin 7’inci maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların 
Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içerisinde toplam 
1.882.892 TL tutarında bağış yapılmıştır. 
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Yapılan bağışlara ilişkin bilgiler Ek-6’da yer almaktadır. 

11. Şirket bilançosunda özkaynaklar altında bulunan 5.664.156 TL tutarlı geri satın alınan 
şirket hisseleri kaleminde olan hisselerin, sermaye azaltılması yoluyla iptal edilmesi, 
buna ilaveten eş zamanlı ve eş miktarlı olarak bilançoda yine özkaynaklar altında 
bulunan hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 5.664.156 TL tutarında 
bedelsiz sermaye artırımı yapılması hususunda SPK’ya başvuru yapılması, SPK’dan 
gelecek yanıta uygun işlem yapılması hakkında bilgi verilmesi, 

Geri alım programında borsa kanalıyla satın alınmış olan 3.960.000 adet Şirket hissesinin, 
TTK hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca 3 yıl içerisinde satılması veya iptal edilmesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede çeşitli alternatifler ele alınmış, bunlar Şirketin Yönetim 
Kurulunda görüşülmüş ve SPK’dan görüş istenmiştir. Bu konuda ortaklara bilgi verilecektir.  

12. Yönetim Kurulu’nca önerilen “Şirket Paylarının Geri Alım Programı”nın ve program 
çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin 
görüşülerek karara bağlanması, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı çerçevesinde Yönetim 
Kurulu tarafından Şirketimizin kendi paylarını satın almasına ilişkin bir geri alım programı 
hazırlanarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Hazırlanan Geri Alım 
Programı Ek-7’de yer almaktadır. 

13. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına 
yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri 
yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında 
izin verilmesinin müzakeresi, 
Şirket Yönetim kurulu üyelerinin TTK’nun “Şirketle Muamele Yapma Yasağı” başlıklı 395 ve 
“Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel 
Kurulun onayına sunulacaktır. 

14. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen 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, PricewaterhouseCoopers üyesi olan Başaran Nas 
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul onayına 
sunulmak üzere aday gösterilmiştir. 

 

      15. Dilek ve öneriler. 
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Seri: IV, 56 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 bir imtiyazlı pay grubunu 
temsil eden pay sayısı ve oy hakkının gösterir tablo: 

Efektif Hisse Oranı  Pay (TL) Pay (%) Oy Hakkı 
Avni Çelik A 10.950.943 1,83% 10.950.943 
Avni Çelik B 89.390.354 14,90% 89.390.354 
Avni Çelik C 1.182.400 0,20% 1.182.400 
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. A 19.711.697 3,29% 19.711.697 
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. B 163.826.102 27,30% 163.826.102 
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. C 47.864.380 7,98% 47.864.380 
Servet GYO A.Ş. C 21.854.926 3,64% 21.854.926 
Ahmet Çelik C 9.934.695 1,66% 9.934.695 
Ömer Faruk Çelik C 9.855.848 1,64% 9.855.848 
Sinpaş GYO C 3.960.000 0,66% 3.960.000 
Dolaşımdaki Serbest Paylar C 221.468.655 36,91% 221.468.655 
TOPLAM  600.000.000 100,00% 600.000.000 
Her bir hisse 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 gerekçeleri: 

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 
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
 
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2012  
TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO 
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cari Dönem  Geçmiş Dönem 
Dipnot 31 Aralık 31 Aralık

Referansları 2012 2011
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar  1.083.342.272  937.755.365
   Nakit ve Nakit Benzerleri 3 51.071.329         27.861.145          
   Finansal Yatırımlar 4 -                        17.687.850          
   Ticari Alacaklar 6 238.225.609        153.170.794         
    -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 480.628            10.952.625        
    -Ticari Alacaklar 6 237.744.981     142.218.169      
   Diğer Alacaklar 7 19.994.420         11.191.522          
    -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26 -                        6.351.104          
    -Diğer Alacaklar 7 19.994.420       4.840.418          
   Stoklar 8 540.556.082        557.722.725         
   Diğer Dönen Varlıklar 15 233.494.832 170.121.329         

    -İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 26  -  13.910.164
    -Diğer Dönen Varlıklar 15 233.494.832     156.211.165      

Duran Varlıklar  1.010.424.450  1.055.761.045
   Ticari Alacaklar 6 151.408.760        128.858.267         
    Stoklar 8 600.374.941        691.749.790         
    Finansal Yatırımlar 4 60.212.666         81.717.189          
   Özkaynak Yönetimiyle 
   Değerlenen Yatırımlar 9 16.133.947         15.750.868          
   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 6.676.660           6.520.000            
   Maddi Duran Varlıklar 11 24.535.821         13.826.937          
   Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 688.727              776.371               
   Diğer Duran Varlıklar 15 150.392.928        116.561.623         

TOPLAM VARLIKLAR  2.093.766.722  1.993.516.410
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2012  

TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO 
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 

 
 
 
 
 
 
 

Cari Dönem  Geçmiş Dönem 
Dipnot 31 Aralık 31 Aralık

KAYNAKLAR Referansları 2012 2011
Kısa Vadeli Yükümlülükler  606.847.833  558.760.770
   Finansal Borçlar 5 188.556.153        95.975.790          
   Ticari Borçlar 6 130.437.625        111.249.571         
    - İlişk ili Taraflara Borçlar 26 8.029.678         14.013.991        
     -Diğer Ticari Borçlar 6 122.407.947     97.235.580        
   Alınan Avanslar 16 264.252.415        327.605.713         
   Diğer Borçlar 7 22.012.773         22.918.959          
   Çalışanlara Sağlanan Faydalara 
    İlişkin Karşılıklar 14 1.588.867           1.010.737            

Uzun Vadeli Yükümlülükler  412.094.042  384.212.502
   Finansal Borçlar 5 221.415.708        186.342.810         
   Ticari Borçlar 6 3.391.397           37.660                 
   Alınan Avanslar 16 186.894.904        197.647.612         
   Çalışanlara Sağlanan Faydalara 
      İlişkin Karşılıklar 14 392.033              184.420               

ÖZKAYNAKLAR  1.074.824.847  1.050.543.138

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

 1.074.824.847  1.050.543.138
   Ödenmiş Sermaye 17 600.000.000        600.000.000         
   Sermaye Rezervleri 17 212.888.864        212.888.864         
   Geri Satın Alınan Şirket Hisseleri 17 (5.664.156)          (5.664.156)           
   Hisse Senetleri İhraç Primleri 17 62.419.923         62.419.923          
   Değer Artış Fonları 17 589.544              22.094.067          
   Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 20.419.369         9.673.982            
   Geçmiş Yıllar Karı 17 108.385.071        9.119.540            
   Net Dönem Karı 75.786.232         140.010.918         

TOPLAM KAYNAKLAR  2.093.766.722  1.993.516.410
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
 
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE  
SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU 
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 
 

 
 

Cari Dönem Geçmiş Dönem
1 Ocak- 1 Ocak-

Dipnot 31 Aralık 31 Aralık
Referansları 2012 2011

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

  Satış gelirleri 18 603.909.733       655.372.231         
  Satışların maliyeti (-) 18  (484.547.984)  (448.176.660)

BRÜT KAR  119.361.749  207.195.571

  Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
19 (47.119.020)       (51.176.034)         

  Genel yönetim giderleri (-) 19 (33.138.274)       (18.573.648)         
  Diğer faaliyet  gelirleri / (giderleri), net 21 9.179.707          9.301.379            

FAALİYET KARI  48.284.162  146.747.268

  Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
      karlarındaki / (zararlarındaki) paylar 9  383.079  (11.141.132)
  (Esas faaliyet dışı) finansal gelirler 22 96.529.330         65.889.135           
  (Esas faaliyet dışı) finansal giderler (-) 23 (69.410.339)       (61.484.353)         

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 
     VERGİ ÖNCESİ KARI  75.786.232  140.010.918

DÖNEM KARI  75.786.232  140.010.918

Diğer Kapsamlı Gelirler:

 Satılmaya hazır finansal yatırımların değer (azalışı) / artışı 4 - 17  (21.504.523)  3.190.945
Diğer Kapsamlı Gelir  (21.504.523)  3.190.945

TOPLAM KAPSAMLI GELİR  54.281.709  143.201.863

HİSSE BAŞINA KAR 25 0,126 0,269
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EK-2 

 
 
 
 
 

1 600.000.000,00
2 20.419.369,00

İmtiyaz yoktur.

SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara(YK) Göre
3 75.786.232,00 120.328.978,44
4
5 75.786.232,00 120.328.978,44
6 0,00 0,00
7 6.016.448,92 6.016.448,92
8 69.769.783,08 114.312.529,52
9 1.882.892,89

10 71.652.675,97
11 30.000.000,00

30.000.000,00
0,00

30.000.000,00
12 0,00
13 0,00
14 0,00
15 0,00
16 0,00
17 0,00
18 0,00
19 39.769.783,08 84.312.529,52
20 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

* SPK, 2012 yılı kar dağıtım kitapçığını henüz yayımlamadığı için 2012 yılı temettü tutarı 2010 yılı kar dağıtım kılavuzu baz
alınarak hazırlanmıştır.

TUTARI (TL) ORAN (%)
BRÜT A 1.533.131,97 0,05 5,00

B 12.660.822,81 0,05 5,00
C 15.806.045,23 0,05 5,00
TOPLAM 30.000.000,00 0,05 5,00

NET A 1.533.131,97 0,05 5,00
B 12.660.822,81 0,05 5,00
C 15.806.045,23 0,05 5,00
TOPLAM 30.000.000,00 0,05 5,00

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)  (*)

Net Dönem Karı (=)

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU TOPLAM TEMETTÜ 
TUTARI (TL)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN 
TEMETTÜ

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Ortaklara İkinci Temettü

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir 
Dönem Karı
Ortaklara 1. Temettü
     - Nakit
     - Bedelsiz

Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ  BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET 
DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)

30.000.000,00 41,87

Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

     - Geçmiş Yıl Karı
     - Olağanüstü Yedekler
     - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca

     - Toplam
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü

Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)

Vergi Öncesi Dönem Karı
Ödenecek Vergiler (-) (*) 

        Dağıtılabilir Diğer Yedekler

İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
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Ek-3 Esas Sözleşme Tadil Metni (Değiştirilen bölümler koyu olarak yazılmıştır) 
Eski Metin Yeni Metin 

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, 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 yasal hükümler çerçevesinde kısa süreli fon 
ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini 
karşılayabilmek amacıyla  Sermaye Piyasası Kanunu 
ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her nev'i 
tahvil,  kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman 
bonoları, hisse senedine dönüştürülebilir tahvilleri 
ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülecek 
diğer her türlü borçlanma araçlarını ihraç edebilir.  
İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti 
hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili 
mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Borçlanma aracı ihracına karar vermeye ve ihraçla 
ile ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, 
faizin ve diğer şartların belirlenmesine Sermaye 
Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. 
Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve 
ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.  

 

 

SERMAYE VE PAYLAR 

Madde 8.  

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL’dir. Bu 
sermaye, her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000.000 adet 
paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen 
kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra 
yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; 
daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı 
için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle 
genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. 
Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı 
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.  

Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 
69.857.000 TL olup, bu başlangıç sermayesi 1 TL itibari 
değerde 69.857.000 adet paya ayrılmış ve tamamı 1. 
Madde’de belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip 
64.746.093,25 TL’si ayni olarak, 5.110.906,75 TL’si ise 
nakden ödenmiştir. Ayni sermaye karşılığı çıkarılacak 
payların devrinde TTK’nın 404. Maddesi uygulanmaz.  

Ayni sermayenin 

a) 14.536.819,29 TL’lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil 
Memurluğu’nun 247495-195065 sicil numarasında kayıtlı 
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri 
ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 
“Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme 
İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında 
Tebliğ”i hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi 
bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli 
unsurlarını ayni sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis 
karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket 
“Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi”nde 
kalmak sureti ile ayni sermaye olarak konulmuştur. İş bu 
ayni sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 

SERMAYE VE PAYLAR 

Madde 8.  

Şirket’in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL’dir. Bu 
sermaye, her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000.000 adet 
paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen 
kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 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 alması zorunludur. Söz 
konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı 
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.  

Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 69.857.000 
TL olup, bu başlangıç sermayesi 1 TL itibari değerde 
69.857.000 adet paya ayrılmış ve tamamı 1. Madde’de 
belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip 
64.746.093,25 TL’si ayni olarak, 5.110.906,75 TL’si ise 
nakden ödenmiştir.  

Ayni sermayenin 

a) 14.536.819,29 TL’lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil 
Memurluğu’nun 247495-195065 sicil numarasında kayıtlı 
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri ve 
Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 
“Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin 
Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”i 
hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme 
suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli 
unsurlarını ayni sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis 
karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket 
“Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi”nde 
kalmak sureti ile ayni sermaye olarak konulmuştur. İş bu 
ayni sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 
22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı 
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22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı 
kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş 
Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. 

 

b) 27.330.555,96 TL’lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil 
Memurluğu’nun 251451-179017 sicil numarasında kayıtlı 
İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim ve Limited 
Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının 
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”i hükümleri uyarınca kendi 
bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete 
malvarlığının belirli unsurlarını ayni sermaye olarak tahsis 
etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye 
hisseleri bölünen şirket “İnpa Uluslararası Pazarlama 
İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”nde kalmak 
sureti ile ayni sermaye olarak konulmuştur. İş bu ayni 
sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 
22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı 
kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş 
Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. 

c) 22.878.718 TL’lik kısmı ise mülkiyeti Avni Çelik’e 
ait İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı 
Mevkii F22D6B1B pafta, 1622 parsel numaralı 87.067,75 
m2 mesahlı arsa ile yine İstanbul İli Sarıyer İlçesi 
Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1623 
parsel numaralı 13.801,78 m2 mesahlı arsa Avni Çelik 
tarafından ayni sermaye olarak konulmuştur. İşbu ayni 
sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 
19.02.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı 
kararı ile tespit edilmiştir.” 

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 
600.000.000 TL olup, 1 TL itibari değerde 600.000.000 
adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin 
64.746.093,25 TL’si ayni olarak, 535.253.906,75 TL’si ise 
nakden ödenmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki 
dağılımı aşağıdaki gibidir. 

 
HİSSEDARIN 
ADI SOYADI/ 
TİCARET 
ÜNVANI GRUBU TÜRÜ PAY ADEDİ PAY TUTARI 

Avni Çelik A Nama 10.950.942,62 10.950.942,62 

Avni Çelik B Nama 89.390.354,45 89.390.354,45 

Avni Çelik C Hamiline 876.075,41 876.075,41 

Servet 
Gayrimenkul 
Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. A Nama 19.711.696,72 19.711.696,72 

Servet 
Gayrimenkul 
Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. B Nama 163.826.101,66 163.826.101,66 

Servet 
Gayrimenkul 
Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. C Hamiline 1.533.131,97 1.533.131,97 

Ahmet Çelik C Hamiline 9.855.848,36 9.855.848,36 

Ömer Faruk 
Çelik C Hamiline 9.855.848,36 9.855.848,36 

Halka Açık C Hamiline 294.000.000,44 294.000.000,44 

TOPLAM   600.000.000,00 600.000.000,00 

kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş 
Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. 

 

 

b) 27.330.555,96 TL’lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil 
Memurluğu’nun 251451-179017 sicil numarasında kayıtlı 
İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim ve Limited 
Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının 
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”i hükümleri uyarınca kendi 
bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete 
malvarlığının belirli unsurlarını ayni sermaye olarak tahsis 
etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye 
hisseleri bölünen şirket “İnpa Uluslararası Pazarlama 
İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”nde kalmak sureti 
ile ayni sermaye olarak konulmuştur. İş bu ayni sermaye 
İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih 
ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 
Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu 
ile tespit edilmiştir. 

c) 22.878.718 TL’lik kısmı ise mülkiyeti Avni Çelik’e 
ait İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı 
Mevkii F22D6B1B pafta, 1622 parsel numaralı 87.067,75 
m2 mesahlı arsa ile yine İstanbul İli Sarıyer İlçesi 
Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1623 
parsel numaralı 13.801,78 m2 mesahlı arsa Avni Çelik 
tarafından ayni sermaye olarak konulmuştur. İşbu ayni 
sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 
19.02.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı 
kararı ile tespit edilmiştir.” 

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 
600.000.000 TL olup, 1 TL itibari değerde 600.000.000 
adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin 
64.746.093,25 TL’si ayni olarak, 535.253.906,75 TL’si ise 
nakden ödenmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki 
dağılımı aşağıdaki gibidir. 

HİSSEDARIN 
ADI SOYADI/ 
TİCARET 
ÜNVANI 

GRUBU TÜRÜ PAY ADEDİ PAY TUTARI 

Avni Çelik A Nama 10.950.942,62 10.950.942,62 

Avni Çelik B Nama 89.390.354,45 89.390.354,45 

Avni Çelik C Hamiline 876.075,41 876.075,41 

Sinpaş Yapı 
Endüstrisi 
ve Ticaret 
A.Ş. 

A Nama 19.711.696,72 19.711.696,72 

Sinpaş Yapı 
Endüstrisi 
ve Ticaret 
A.Ş. 

B Nama 163.826.101,66 163.826.101,66 

Sinpaş Yapı 
Endüstrisi 
ve Ticaret 
A.Ş. 

C Hamiline 1.533.131,97 1.533.131,97 

Ahmet Çelik C Hamiline 9.855.848,36 9.855.848,36 

Ömer Faruk 
Çelik C Hamiline 9.855.848,36 9.855.848,36 

Halka Açık C Hamiline 294.000.000,45 294.000.000,45 

TOPLAM     600.000.000,00 600.000.000,00 
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Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 
nama yazılı 30.662.639,35 adet pay karşılığı 
30.662.639,35 TL’den, B grubu nama yazılı 
253.216.456,11 adet pay karşılığı 253.216.456,11 TL’den 
ve C grubu hamiline yazılı 316.120.904,54 adet pay 
karşılığı 316.120.904,54 TL’den oluşmaktadır. 

 

A ve B grubu paylar nama yazılıdır.  Nama yazılı payların 
devri kısıtlanamaz. C grubu paylar hamiline yazılıdır. 

A ve B 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 üyelerinin 2 adedi 
Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla 
ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin 
çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, 
genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı 
yoktur. 

Şirket’in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne 
ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline 
tescilinden itibaren bir yıl içinde Şirket’in çıkarılmış 
sermayesinin %49’u halka arz edilmiştir. 

Yönetim kurulu,  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 
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 ve C Grubu 
paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır 
Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma 
hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü 
C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra 
kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı 
durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin 
altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. 

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı 
belgelerde gösterilmesi zorunludur. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 

 

 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 
nama yazılı 30.662.639,35 adet pay karşılığı 
30.662.639,35 TL’den, B grubu nama yazılı 
253.216.456,11 adet pay karşılığı 253.216.456,11 TL’den 
ve C grubu hamiline yazılı 316.120.904,54 adet pay 
karşılığı 316.120.904,54 TL’den oluşmaktadır. 

 

A ve B grubu paylar nama yazılıdır.  Nama yazılı payların 
devri kısıtlanamaz. C grubu paylar hamiline yazılıdır. 

A ve B 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 üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası 
mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara 
uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla 
gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul 
tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı yoktur. 

Şirket’in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne 
ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline 
tescilinden itibaren bir yıl içinde Şirket’in çıkarılmış 
sermayesinin %49’u halka arz edilmiştir. 

Yönetim kurulu,  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 
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 ve C Grubu 
paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. 
Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma 
hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C 
Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra 
kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı 
durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin 
altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. 

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı 
belgelerde gösterilmesi zorunludur. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 

Çıkarılan hisseler tamamen satılarak bedelleri 
ödenmedikçe yeni hisse çıkartılamaz. 

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.  

A ve B 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 üyelerinin 2 adedi 
Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla 
ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin 
çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, 

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.  

A ve B 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 üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası 
mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara 
uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla 
gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul 
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genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı 
yoktur. 

tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı yoktur. 

İmtiyazlı paylarının devri Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun iznine tabidir. 

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ               

Madde 14.  

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, 
Türk Ticaret Kanunu hükümleri 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.  

Yönetim ve denetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri ile TTK 'nın ilgili maddeleri çerçevesinde 
seçilir ve görev yapar. 

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 ve B 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 üyelerinin 2 adedi 
Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla 
ilgili esaslara uyulması kaydıyla B 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. 

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ               

Madde 14.  

Şirket’in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, 
genel kurul tarafından 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. 

Yönetim ve denetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri ile TTK 'nın ilgili maddeleri çerçevesinde 
seçilir ve görev yapar. 

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 ve B 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 üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası 
mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara 
uyulması kaydıyla B 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.  

 

Azil, istifa, vefat veya Türk Ticaret Kanunu’nun 363. 
maddesi uyarınca üyelik sıfatı kalkan Yönetim 
Kurulu üyeliklerine, Yönetim kurulunca Sermaye 
Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir 
kimseyi geçici olarak üye seçilir. Bunlar, genel 
kurulun ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel 
kurulca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin 
görev sürelerini tamamlarlar. 

 

Tüzel kişi ya da kişiler yönetim kurulu üyesi 
olabilirler. 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, Şirket’in internet sitesinde 
hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil 
edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. 
Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına 
tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.  

Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli 
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olması şarttır. 

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 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 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. 

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

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı 
hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile 
karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. 
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ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL 
YÖNETİM İLKELERİ  

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. 

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. 

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) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde 
sayılan 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. 

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. 

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL 
YÖNETİM İLKELERİ  

Madde 17 . 

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. 

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 veya 
tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde 
sayılan 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. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu 
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu 
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim 
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kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı 
sayılır. 

 

ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM 

Madde 19  

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya 
karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa 
eder.  

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler 
akdedebilir.  

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i 
ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri 
tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket 
unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki 
kişinin imzasını taşıması gereklidir.  

 

Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını 
kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği 
murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu 
bulunmayan müdürlere bırakabilir.  

YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAM 

Madde 19 

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya 
karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa 
eder. 

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler 
akdedebilir.  

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i 
ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm 
evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı 
altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin 
imzasını taşıması gereklidir.  

Yönetim kurulu, ilk toplantıda, kendi içinde, bir 
başkan ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca yönetim 
kurulu, T.T.K.’nın 375. Maddesi’nde sayılan 
devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri 
saklı kalmak kaydıyla, yönetim yetkilerinin tamamını 
veya bir kısmını, düzenleyeceği bir iç yönergeye 
göre bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 
üçüncü kişiye devredebilir. İç yönerge Türk Ticaret 
Kanunu’nun  367. Maddesi’ne uygun olarak  
düzenlenir. 

Yönetim kurulu, Şirket’i temsil ve ilzam yetkisini bir 
veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak 
üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim 
kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. 

Şirket’i temsil ve ilzam yetkili kişiler ve bunların ne 
şekilde imza edecekleri yönetim kurulu tarafından 
tespit ederek, tescil ve ilan edilir. 

Yönetim, devredilmediği takdirde, Yönetim 
Kurulunun tüm üyelerine aittir. 

Yönetim Kurulu Türk ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatı uyarınca kurulması zorunlu 
bulunan komiteleri ilgili düzenlemelerdeki 
hükümlere uygun şekilde kurmakla yükümlüdür. 
Yönetim Kurulu, bu komitelerin dışında, Sermaye 
Piyasası Mevzuatı’na uymak şartıyla, Şirket işleri ile 
ilgili ihtiyaç duyulan komiteleri de kurma yetkisine 
sahiptir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları 
ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu 
tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. 

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, 

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR 

Madde 21. 

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı 
kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen 
kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu 
hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna 
bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle 
yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın 393 üncü 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 
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Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin 
etmek zorundadır.  

maddelerine uygun hareket edilir. 

 

 
DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ 

Madde 22.  

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ’nda belirtilen şartları haiz 
olması zorunludur. 

Genel Kurul, dışarıdan 1 sene süre için görev yapmak 
üzere 1 denetçi seçer.  

Denetçinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması 
zorunludur.  Süresi biten denetçi tekrar seçilebilir. 
Denetçi aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine 
seçilemeyeceği gibi Şirket'in memuru da olamaz. Denetçi, 
Türk Ticaret Kanunun ilgili maddelerinde sayılan görevleri 
yapmakla yükümlüdür. 

DENETÇİ 

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. 

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

 

 
 

BAĞIMSIZ DENETİM 
 
Madde 24.   
 
Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim 
hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuat hükümlerine uyulur. 

GENEL KURUL TOPLANTILARI, GENEL KURUL 
TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM 

Madde 24.   

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. 

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 Toplantıları, Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri ile TTK 'nın ilgili maddeleri 
çerçevesinde yapılır. 
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GENEL KURUL TOPLANTILARI  

Madde 25.  

 Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. 

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. 

 

GENEL KURULA ÇAĞRI VE İÇ YÖNERGE 

Madde 25. 

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. 

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden 
izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye 
Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu 
tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesi” ne 
göre hazırlar.  

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul 
toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin 
yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı 
hükümleri saklıdır. 

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla 
çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak 
üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce 
yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle 
önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini 
ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay 
sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın 
çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü 
mektupla bildirilir. 

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’nun 414 
üncü maddesi; genel kurula katılacak pay sahipleri 
ile ilgili olarak ise Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci 
maddesi uygulanır. 

 

 

 

TOPLANTI YERİ 

Madde 26.  

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket 
merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim 
kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul 
toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi 
dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait 
davette belirtilmesi zorunludur. 

 

Genel Kurul toplantıları TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu 
mevzuatına uygun olarak gerekli alt yapının 
oluşturulmasından sonra elektronik ortamda yapılabilir. 

TOPLANTI YERİ 

Madde 26.  

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket 
merkezinin bulunduğu şehrin yönetim kurulunca uygun 
görülecek elverişli biri yerinde yapılır. Genel kurul 
toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi 
dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait 
davette belirtilmesi zorunludur. 
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TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI 

Madde 27.  

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi hazır bulunması ve toplantı 
zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. 
Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında 
alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan genel 
kurul zabıtları geçerli değildir. 

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK 
TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI 

Madde 27.  

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık 
temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret 
Kanunu’nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
hükmü uygulanır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında 
yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak 
kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını 
taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.  

TEMSİLCİ TAYİNİ 

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 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. 

TEMSİLCİ TAYİNİ 

Madde 28.  

Genel kurul toplantılarında, pay sahipleri, 
paylarından doğan hakları kullanmak için genel 
kurula kendisi katılabileceği gibi, kendilerini diğer 
pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri 
temsilci veya vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. 
Şirket’te pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından 
başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip 
oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki 
belgesinin şeklini Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim 
kurulu belirler. Temsilci sıfatıyla veya vekâleten oy 
kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine 
uyulur. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde 
ise, bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan 
seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula 
katılıp oy kullanabilirler.  

 

 

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 gerekli 
alt yapının oluşturulmasından sonra elektronik ortamda 
kullanabilirler. 

 

 

OY HAKKI VE OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ 

Madde 29.  

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, 
hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy 
haklarını genel kurulda, Türk Ticaret Kanununun 
434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibarî 
değeriyle orantılı olarak kullanır. 

Her türlü olağan ve olağanüstü genel kurul 
toplantılarında; Şirket Genel Kurul Toplantılarının 
Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri 
uygulanacaktır. 

 

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 dahil 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 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 dahil her türlü 
iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç 
hafta önceden yapılır. 

 Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası 
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mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri 
saklıdır.  

 

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 pay 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) 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.  

e) 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.  

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

KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇE 

Madde 33. 

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman 
bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca 
Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan 
miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi 
zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan 
karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan 
gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık 
bilânçoda görülen net dönem karından varsa geçmiş 
yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar 
aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır. Net 
dönem karının taksiminde Sermaye Piyasası Kanunu 
ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyulur.  

 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. 
maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 
%20'sini buluncaya kadar birinci tertip 
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 
hususlar 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. 

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

d) Türk Ticaret Kanunu’nun 519 maddesinin ikinci 
fıkrasının   (c)  bendi gereğince ikinci tertip kanuni 
yedek akçe ayrılır.  

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 
ayrılmadıkça, Esas Sözleşme ’de pay sahipleri için 
belirlenen birinci kâr payı, nakden ve/veya pay 
biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kâr payı 
dağıtımında kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, 
yönetim kurulu üyeleri ile Şirket’in memur, çalışan, 
işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 
vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar 
payı dağıtılmasına karar verilemez.  

f) Sermaye Piyasası  Kanunu’nun 20. Maddesi 
çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir. 

Şirket, kar dağıtımı, yedek akçe ayrılması ve kar payı avansı 
dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyar 
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ŞİRKETİN FESİH 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. 

 

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  

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. Tasfiye işlemleri üç 
kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu 
memurları Genel Kurul seçer ve atar. 

 

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. 
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Ek-4  
 
23 Mayıs 2013 saat 14:30’da gerçekleşecek Genel Kurul toplantımızda ekte özgeçmişlerine yer verilen Sayın 
Avni ÇELİK, Sayın Sayın Ömer Faruk ÇELİK, Sayın Ahmet ÇELİK, Sayın Mehmet ÇELİK, Sayın Nazım EKREN 
(Bağımsız üye adayı)  ve Sayın Osman AKYÜZ (Bağımsız üye adayı) yönetim kurulu üyesi olarak aday 
gösterilecektir. 
Avni ÇELİK  
1950 yılında Alaca’da doğan inşaat mühendisi Avni Çelik, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiş olup, üniversite eğitimi süresi de dahil olmak üzere 1968 yılından bugüne kadar 
40 yıldır sanayi ve iş hayatının içindedir. 1974 yılında kurmuş olduğu Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile 
başlayan girişimler, Seranit Granit Seramik Sanayi A.Ş., Mikronize Mineral End. A.Ş., Prodek Yapı Dekorasyonu 
San. Tic. A.Ş. ve diğer şirketlerle devam etmiş ve Sinpaş Grubu’nu oluşturmuştur. Avni Çelik, Sinpaş Grubu 
Başkanlığını ve kuruluşundan bu yana Sinpaş GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 
Ömer Faruk ÇELİK 
Ömer Faruk Çelik 1988 yılından bu yana Şinpaş Grubu bünyesinde görevler almıştır. 1991 - 2007 tarihleri 
arasında, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Muhasebe ve Finanstan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çelik,  Sinpaş GYO’nun kuruluşundan Ekim 2007’ye kadar Sinpaş 
GYO’da Genel Müdür Baş Yardımcısı olarak görev yapmış, Ekim 2007’de ise Sinpaş GYO İcra Kurulu Başkanlığı 
görevine atanmıştır. Çelik 2009 yılında ise Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiştir.  
Ahmet ÇELİK 
1962 yılında Alaca’da doğan Ahmet Çelik, 1988 yılında Gazi Üniversitesi  İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nden 
mezun olmuştur. 1981-1985 yılları arasında Çelikler Dış Ticaret Ltd. Şirketi’nde, 1987-1990 yılları arasında 
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’de muhasebe bölümlerinde görev yapan Ahmet Çelik, 1992 yılından bu 
yana çeşitli Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Ahmet 
Çelik, Nisan 2009’dan bu yana Sinpaş GYO’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.  
Mehmet ÇELİK  
1964 yılında Alaca’da doğan Mehmet Çelik, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun 
olmuştur. 1980-1982 yılları arasında Çelikler Dış Ticaret’te Yönetim Kurulu Üyesi, 1987-1996 yılları arasında Sim 
Halı’nın Kurucu Ortağı, 1996-1998 yılları arasında Kentsel Hizmetler’in Kurucu Ortağı, 1999-2001 yılları arasında 
Ege Hobi’de Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2004 yılları arasında Sinpaş Yapı Taş Tesisleri’nin Tesis Yönetimi 
görevlerinde bulunmuştur. Mehmet Çelik, Mayıs 2008’den bu yana Sinpaş GYO’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görevini yürütmektedir. (Mehmet Çelik’in mevcut durumdaki diğer görevlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir) 
Prof.Dr.Nazım EKREN 
1956 yılında İstanbul’da doğan Nazım EKREN, 1979 yılında Bursa İTİA İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden 
mezun oldu. Aynı bölümde asistan olarak göreve başladı. “Uluslararası Bankacılık ve Türkiye Örneği” konulu 
Doktora tezini 1985 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. 1989 yılında iktisat 
teorisi dalında YÖK tarafından doçentliğe yükseltildi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi İİBF’nde Doçent kadrosuna 
atandı. 1994 yılında “Spor Ekonomisi” konulu çalışmasıyla Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 
Okulu, Spor Yönetim Bilimleri Anabilim dalında profesör kadrosuna atandı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi 
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü bankacılık anabilim dalında Profesör kadrosuna atandı. 2011 yılında İstanbul 
Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümünde profesör kadrosuna atandı. 1997 yılında, kısa 
dönem T.Vakıflar Bankası Genel Müdürü görevinde bulundu. 
22. ve 23. dönemlerde İstanbul Milletvekili seçilen Ekren, AK Parti’de Ekonomik İşlerden sorumlu Genel Başkan 
yardımcılığı görevinde bulundu. 60. Cumhuriyet Hükümetinde ekonomik koordinasyonundan sorumlu Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.  
2011 yılından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi rektörüdür. 
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Osman AKYÜZ 
1954 yılında Trabzon’da doğan Osman Akyüz, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat 
ve Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur.  1983 yılına kadar Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanlığı görevini 
yürütmüş, bu tarihten 1985 yılına kadar STFA İnşaat’ın Mali Danışmanlığını yapmıştır. 1985 yılından itibaren 
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’de çeşitli yönetim kademelerinde yer alan Osman Akyüz, 1996 yılı başında 
kurumun Genel Müdürlük görevini yürütmeye başlamış ve 2002 yılında emekli olmuştur. Sayın Osman Akyüz, 
Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No: 54 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye niteliği taşımakta 
olup kuruluşundan bu yana Sinpaş GYO’da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir. 
(Osman Akyüz’ün mevcut durumdaki diğer görevlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir) 

Adı 
Soyadı Görevi Mesleği 

Son 5 Yılda 
Ortaklıkta 
Üstlendiği 
Görevler 

Son Durum İtibariyle Ortaklık 
Dışında Aldığı Görevler 

Ortaklıktaki 
Sermaye 
Payı (%) 

Temsil 
Ettiği 
Pay 
Grubu 

Bağımsız 
Yönetim 
Kurulu 
Üyesi Olup 
Olmadığı 

Yer Aldığı 
Komiteler 
ve Görevi 

Avni 
Çelik 

Yönetim 
Kurulu 
Başkanı 

Yönetici 
Mühendis 

Yönetim 
Kurulu 
Başkanı 

ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür 
Vakfı)Başkanı; İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Üyesi; Bahçeşehir Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi (Gayrimenkul 
Geliştirme ve Süreç Yönetimi 
Değer Mühendisliği); Sinpaş Grup 
Şirketlerinde Yönetim Kurulu 
Başkanlığı; SAF Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı; OTTOMAN 
Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve 
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Vekili 

16,92 A Bağımsız 
Üye Değil - 

Ömer 
Faruk 
Çelik 

Yönetim 
Kurulu 
Üyesi - 
İcra 
Kurulu 
Başkanı 

Yönetici 

Yönetim 
Kurulu 
Üyesi - İcra 
Kurulu 
Başkanı 

KONUTDER - Konut Geliştiricileri 
ve Yatırımcıları Derneği Başkanı; 
KANDİLLİ KULÜBÜ - Kurucular 
Kurulu Üyesi; Sinpaş Grup 
Şirketlerinde Yönetim Kurulu 
Üyeliği 

1,64 A Bağımsız 
Üye Değil - 

Ahmet 
Çelik 

Yönetim 
Kurulu 
Üyesi 

Yönetici 
Yönetim 
Kurulu 
Üyesi 

Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim 
Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği 1,66 A Bağımsız 

Üye Değil - 

Mehmet 
Çelik 

Yönetim 
Kurulu 
Üyesi 

Yönetici 
Yönetim 
Kurulu 
Üyesi 

Mikron's Mikronize Mineral 
Endüstrisi Ticaret A.Ş.Genel 
Müdürü; Doğal Endüstriyel 
Mineraller ve Uluslar arası 
Nakliyat Ticaret A.Ş.Genel 
Müdürü; Nizam Enerji Sistemleri 
Makine Sanayi ve Ticaret 
Ltd.Şti.Genel Müdürü; Uzman 
Enerji Sistemleri Makine Sanayi 
ve Ticaret Ltd.Şti. Genel Müdürü; 
GYY Elektrik Üretim A.Ş.Genel 
Müdürü; Yapımek Yapı Mekanik ve 
Otomasyon Endüstrisi Ticaret 
A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi 

- A Bağımsız 
Üye Değil - 

Nazım 
Ekren 

Yönetim 
Kurulu 
Üyesi 

Yönetici 
Yönetim 
Kurulu 
Üyesi 

İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Rektörü - B Bağımsız 

Üye  

Osman 
Akyüz 

Yönetim 
Kurulu 
Üyesi 

Yönetici 
Yönetim 
Kurulu 
Üyesi 

İMKB Yönetim Kurulu Üyesi; 
Albaraka Türk Katılım Bankası 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi; 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği 
Genel Sekreteri; İstanbul 
Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 
Başkanı; İstanbul Ticaret Odası 
Meclis Üyesi; Formula Yatırım A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi (Ticaret 
Odasını Temsilen); Bereket Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı 

- B Bağımsız 
Üye 

Denetim 
Komitesi 
Başkanı; 
Kurumsal 
Yönetim 
Komitesi 
Üyesi 
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EK-5 
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun 

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim 

Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri 
çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Sinpaş 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.  

(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, 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.  
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(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 şirketlerininternetsitesinde 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. 

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 (halka açık şirketlerde yirmide 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. 



25 
 

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 
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. 

(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. 
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(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 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 işlemler 
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 
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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. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin 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, Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu 
tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ila Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı n edilir. İç 
Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.  

İç Yönergenin yürürlüğü  
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim 

Şirketinin 23. Mayıs 2013  tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 

 
 
 
 
EK-6 
 
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar : 
 
Öğrenci Bursları      885.794,00 
Van Depremzede Ödemeleri 2012 yılı payı    502.000,00 
Birleşik Markalar Derneği ile 5.000 adet çocuğun  
giydirilmesi sosyal sorumluluk projesi   368.582,57 
Diğer Bağış, Yardım ve Burslar     126.516,32 
 
Toplam               1.882.892,89 
 
 
 
 
 
 
 
EK – 7   
 
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu 19.04.2013 tarihinde şirket merkez 
adresinde toplanarak; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı 
çerçevesinde Şirketimizin kendi paylarını satın almasına ilişkin hazırlanan ve aşağıda yer alan geri 
alım programının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar vermiştir. 
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ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI 
Geri Alımın Amacı 
Bazı dönemlerde piyasada oluşan dış etkenler nedeniyle, hisse senetlerinin borsada oluşan fiyatı 
şirketlerin faaliyetlerde gösterdikleri performansı yansıtmamaktadır. Bu dönemlerde Şirketimizin 
kendi hisselerini satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir tercih haline 
gelmektedir. Genel kuruldan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada 
oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini 
satın alabilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı 
Şirket’in paylarının en fazla %10’u geri alınır. Mevcut pay sayısı 600.000.000 adet olduğundan 
alınabilecek pay miktarı 60.000.000 adettir. Sermaye artırımları ile pay sayısının artması halinde %10 
nispetine kadar alım yapılabilir. 
 
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı 
Geri alım için azami 100.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.  
 
Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı uyarınca pay geri 
alımları, Şirketin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan net aktif sermayesine zarar 
vermeden (iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi (özkaynak), en 
az ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen 
yedek akçelerin toplamı kadar olacaktır.) yapılır. 
 
Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri 
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise açıklanan en son tarihli konsolide 
bilançoda yer alan özkaynak toplamının ödenmiş sermayeye oranının %25 fazlasıdır. 
 
Genel Kurul’dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü 
Yönetim Kurulu genel kurulca kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 18 ay boyunca pay geri alımı 
ve alınan payların elden çıkartılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, 
yönetim kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir. 
 
Pay alımlarından sonra, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal 
tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir 
özel durum açıklaması yapılır. Yönetim kurulu bu geri alım programının bitirilmesine karar 
verdiğinde, alım programının sona erdiği, geri alım programı boyunca alınmış olan paylar için 
ödenmiş olan maksimum ve ortalama geri alım bedeli, geri alımın maliyeti, geri alınan toplam pay 
sayısı ve sermayeye oranı, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihleri bir özel durum 
açıklaması ile kamuya duyurulur. 
 
Yönetim kurulu 18 aylık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri 
alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır. 
 
Geri alım programları ile alınan paylar, ancak gerçekleştirilen en son geri alım programı sona 
erdirildikten sonra elden çıkartılabilir. Geri alınan payların elden çıkarılması halinde, işlem tarihini 
izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, varsa bu 
paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.  
 
Yönetim kurulu geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir 
geri alım programı başlatmakta yetkilidir. 
 
Alımlar İçin Yetkilendirilen Aracı Kuruluşlar 
Alımlar için yetkilendirilen aracı kuruluşlar aşağıdaki gibidir: 
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Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. 
 
Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi 
Geri alım programı 23 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 14:30’da toplanacak olan genel kurulun 
onayına sunulacaktır. 
 


