
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

28 ARALIK 2016 TARİHLİ 

İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması; 

2. Şirket Yönetim Kurulu ve Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 

08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi’nin ve bu suretle 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 

24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.12.2013 tarih ve 

28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-

23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma 

Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Şirket tarafından Saf 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün 

olarak devralınması suretiyle, Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Şirket bünyesinde 

birleşilmesinin imtiyazlı paysahipleri özel kurulunun onayına sunulması; 

3. Söz konusu birleşmenin gündemin 2. maddesi çerçevesinde imtiyazlı paysahipleri özel 

kurulunda ve birleşmeye ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanması şartıyla, 

birleşmenin gereği olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL’den 430.091.850 

TL’ye arttırılması ve Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8. maddesi, 

“Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 13. maddesi ve “Yönetim Kurulu Toplantıları” 

başlıklı 15. maddesinin tadiline dair aşağıdaki tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye 

Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle imtiyazlı 

paysahipleri özel kurulunun onayına sunulması. 

 

 

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 

Eski Şekil Yeni Şekil 

SERMAYE VE PAYLAR 

MADDE 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre 500.000.000,00-TL (beşyüz 

milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına 

sahip olup, sermayesi, her biri 1,00-TL itibari 

değerde 500.000.000 (beşyüz milyon) adet paya 

bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 

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 yapılacak ilk genel kurul toplantısında 

SERMAYE VE PAYLAR 

MADDE 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre 500.000.000,00-TL (beşyüz 

milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip 

olup, sermayesi, her biri 1,00-TL itibari değerde 

500.000.000 (beşyüz milyon) adet paya 

bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 

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 yapılacak ilk 

genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki 



yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu 

yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla 

genel kurul kararı ile uzatılabilir. Söz konusu 

yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim 

kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.  

 

Şirket’in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş 

sermayesi 200.000.000,00-TL (ikiyüzmilyon 

Türk Lirası) olup, işbu sermayenin 

19.422.648,65-TL’lik kısmı nama (A) Grubu, 

180.577.351,35-TL’lik kısmı ise hamiline (B) 

Grubu paylardan oluşmaktadır. Bu sermaye, 

1,00-TL itibari değerde 200.000.000-adet paya 

ayrılmıştır. 

 

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş 

sermayesi olan 200.000.000,00-TL’nin: 

 

-133.000.004,00-TL’lik kısmı nakden, 

 

-45.200.837,36-TL’lik kısmı birleşme işlemi 

neticesinde, 

 

-21.799.158,64-TL’lik kısmı “Sermaye 

Düzeltmeleri Olumlu Farkları” hesabı 

kullanılmak suretiyle iç kaynaklardan  

 

karşılanmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu 

paylar hamiline yazılıdır.  

 

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 

seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.  

 

Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında 

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı 

sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek 

çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, nominal 

değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, 

pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 

sınırlandırılmasına, imtiyazlı pay sahiplerinin 

haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve 

primli pay ihracı konusunda karar almaya 

yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama 

yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 

açacak şekilde kullanılamaz. 

 

Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar 

karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar 

karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. 

Ancak, Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni 

pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak 

yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı 

olarak çıkarılır.  

 

alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık 

dönemler itibarıyla genel kurul kararı ile 

uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararı ile 

sermaye artırımı yapamaz.  

 

Şirket’in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş 

sermayesi 430.091.850,00-TL (dört yüz otuz 

milyon doksan bir bin sekiz yüz elli Türk Lirası) 

olup, işbu sermayenin 19.422.648,65-TL’lik kısmı 

nama (A) Grubu, 410.669.201,35-TL’lik kısmı ise 

hamiline (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. Bu 

sermaye, 1,00-TL itibari değerde 430.091.850-

adet paya ayrılmıştır. 

 

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş 

sermayesi olan 430.091.850,00-TL’nin: 

 

-133.000.004,00-TL’lik kısmı nakden, 

 

-275.292.687,36-TL’lik kısmı birleşme işlemleri 

neticesinde, 

 

-21.799.158,64-TL’lik kısmı “Sermaye 

Düzeltmeleri Olumlu Farkları” hesabı kullanılmak 

suretiyle iç kaynaklardan  

 

karşılanmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu 

paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların 

devri kısıtlanamaz. 
 

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 

seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.  

 

Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında 

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı 

sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek 

çıkarılmış sermayeyi gerek iç kaynaklardan, gerek 

sermaye taahhüdü yoluyla arttırmaya, imtiyazlı ve 

nominal değerinin üzerinde veya altında pay 

çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma 

haklarının sınırlandırılmasına, imtiyazlı pay 

sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar 

almaya ve primli pay ihracı konusunda karar 

almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama 

yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 

açacak şekilde kullanılamaz. 

 

Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar 

karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar 

karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. 

Ancak, Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay 

alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak yeni 

payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak 



Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı 

kullanıldıktan sonra kalan paylar piyasa fiyatı ile 

halka arz edilir. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel 

kurulda alınabilir. 

 

çıkarılır.  

 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı 

kullanıldıktan sonra kalan paylar piyasa fiyatı ile 

halka arz edilir. 

 

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının 

kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda 

alınabilir. 

 

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ 

MADDE 13: Şirket’in idaresi, üçüncü kişilere 

karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde, genel kurul tarafından en çok üç 

(3) (üç) yıl süreyle görev yapmak için seçilen 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatında belirtilen şartları haiz 8 (sekiz) 

üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. 

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve 

olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu 

icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. 

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri 

arasından 1 (bir) başkan ve başkan olmadığı 

zaman vekâlet etmek üzere 1 (bir) başkan vekili 

seçer.  

 

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. 

 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız 

üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 

seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. 

Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A grubu pay 

sahiplerinin oy çokluğuyla gösterdiği adaylar 

arasından olmak üzere, genel kurul tarafından 

seçilir.  

 

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin 

yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin 

herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim 

kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ 

MADDE 13: Şirket’in idaresi, üçüncü kişilere 

karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde, genel kurul tarafından en çok üç (3) 

(üç) yıl süreyle görev yapmak için seçilen Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında 

belirtilen şartları haiz 9 (dokuz) üyeden oluşan bir 

yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulunda icrada 

görevli olan ve olmayan üyeler bulunur ve 

üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan 

üyelerden oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısında 

üyeleri arasından 1 (bir) başkan ve başkan 

olmadığı zaman vekâlet etmek üzere 1 (bir) 

başkan vekili seçer.  

 

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. 

 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız 

üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 

seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim 

kurulu üyelerinin 5 adedi A grubu pay sahiplerinin 

oy çokluğuyla gösterdiği adaylar arasından olmak 

üzere, genel kurul tarafından seçilir.  

 

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin 

yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin 

herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim 

kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi 

geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun 



Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir 

kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel 

kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye 

eski üyenin süresini tamamlar.  

 

Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi 

seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi 

seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte 

ve o tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından 

belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan 

olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu 

Şirket’in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi 

adına sadece, bu tescil edilmiş gerçek kişi 

yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy 

kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi 

kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her 

zaman değiştirebilir. 

 

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına 

tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli 

olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler 

seçilmeye de engeldir. 

 

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel 

kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile 

verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya 

esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar 

alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan 

tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya 

yetkilidir. 

 

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından 

her zaman görevden alınabilir. 

 

onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye eski üyenin 

süresini tamamlar.  

 

Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi 

seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi 

seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte 

ve o tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından 

belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan 

olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu 

Şirket’in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel 

kişi adına sadece, bu tescil edilmiş gerçek kişi 

yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy 

kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi 

kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her 

zaman değiştirebilir. Tüzel kişi adına Yönetim 

Kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin 

değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve 

ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, 

Şirket’in internet sitesinde hemen açıklanır.  

 

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına 

tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli 

olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının 

gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin 

düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları 

şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de 

engeldir. 

 

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel 

kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile 

verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas 

sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına 

bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm 

konularda Yönetim Kurulu karar almaya 

yetkilidir. 

 

Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir 

maddenin bulunması veya gündemde madde 

bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, 

Genel Kurul kararıyla her zaman görevden 

alınabilir. 

 

Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının 

sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve 

sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 

belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin 

görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden 

ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir. 

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 

MADDE 15: Yönetim kurulu, Şirket işleri 

açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan 

veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 

MADDE 15: Yönetim Kurulu, Şirket işleri 

açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan 

veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim 



Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan 

veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup 

kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. 

Başkan veya başkan vekili yine de Yönetim 

kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen 

çağrı yetkisine sahip olurlar.  

 

Toplantılarda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Oy 

hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden hiçbiri 

toplantı yapılması talebinde bulunmadığı 

takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi 

birinin karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu 

Esas Sözleşme’nin 16. maddesi hükümleri saklı 

kalmak kaydı ile en az üye tam sayısının 

çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de 

Yönetim Kurulu kararı alınabilir. Aynı önerinin 

tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu 

yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. 

Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; 

ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların 

tümünün Yönetim Kurulu karar defterine 

yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını 

içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine 

geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. 

Yönetim 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 üye tam sayısının 

çoğunluğu 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, yazılı olarak veya başka bir 

surette oy kullanamazlar. 

 

Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan 

vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya 

çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan 

vekili yine de Yönetim Kurulunu toplantıya 

çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip 

olurlar.  

 

Toplantılarda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Oy 

hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden hiçbiri toplantı 

yapılması talebinde bulunmadığı takdirde, 

Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin 

belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış 

önerisine, işbu Esas Sözleşme’nin 16. maddesi 

hükümleri ile işbu 15. maddenin 4. fıkrasında 

belirtilen ağırlaştırılmış nisaplar saklı kalmak 

kaydı ile en az üye tam sayısının çoğunluğunun 

yazılı onayı alınmak suretiyle de Yönetim Kurulu 

kararı alınabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim 

Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla 

alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı 

kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay 

imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün 

Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması 

veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara 

dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın 

geçerliliği için gereklidir. Yönetim 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 üye tam sayısının 

çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya 

katılanların çoğunluğu ile alır.  

 

Esas Sözleşme’nin 16. maddesi hükümleri saklı 

kalmak kaydı ile Yönetim Kurulunun aşağıda 

belirtilen konularda karar alabilmesi için en az 6 

(altı) Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır 

bulunması ve en az 6 (altı) Yönetim Kurulu 

üyesinin olumlu oy kullanması gerekir: 

 

-Şirket’in feshi, 

 

-Şirket’in bir başka şirketle birleşmesi ve 

bölünmesi, 

 

-Şirket’in çıkarılmış sermayesinin arttırılması. 

 

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. Kararların geçerliliği 

yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. 

Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak veya 

başka bir surette oy kullanamazlar. 

 

 


