
TASFIYE HALINDE IHLAS FTNANS KURUMU A.$.'NIN 15.01.2018 PAZARTESI GUNU
SAAT 1O:30'DA YAPILAN 2016 YILI OONNUiNE AiT OLAGAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAGI

Tasfiye Halinde ihlas Finans Kurumu A.$.'nin Genel Kurulu, Giindeminde bulunan konularr
goriiqiip, karara ba[lamak iizere 15.01.2018 Pazartesi gtinti, saat 10:30'da29 Ekim Caddesi No:11
ihlas Holding Merkez Binasr Yenibosna/istanbul adresinde, T.C istanbul Valili$ Ticaret it
Miidtirliifii'nisn l2l0ll20l7 Tarih ve E- 00031174324 sayir yaziarr ile gcirevlendirilen Bakanhk
Temsilcisi Sayrn Zafer Karakog'un katrhmr ile Ycjnetim Kurulu denetiminde di.izenlenen hazn
bulunanlar cetvelinde adlan yazir ve rmzalan mevcut hissedarlar veva temsilcilerin huzuru ile
toplandr.

Toplantrya ait davet, T.T.Kanunu ve Esas Sdzlegmede ongcirtildii[ti gibi, giindemi de ihtiva edecek
gekilde Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2111212017 tarih ve 9482 sayir niishasmda ilan edilmek
suretiyle ve aynca Kurumun pay defterinde kayrth nama yazir hisse senedi sahiplerine taahhiitlti
mektupla toplantr tarihi, saati, yeri, giindem, vekaletname <irneli gonderilmek suretiyle yaprlmrgtrr.
Bakanhk temsilcisi ilan metninde esas s<izlegmenin defiqen maddelerinin eski ve yeni qekillerinin de
olmast gerektigini bildirdi. Hazirun Cetvelinin tetkikinde Kurumun toplam 10.000.000.-TL
sermayesine tekabiil eden 10.000.000 adet hisseden 5.531.098.-Tl.'lik sermayeye karqrhk toplam
5.531.098 adet payrn toplantrda temsil edildiginin ve bdylece gerek kanun ve gerekse Esas
Sdzlegmede cingciriilen asgari toplantr nisabmm mevcut oldulunun anlagrlmasr iizerine toplantr
Bakanhk Temsilcisi Zafer Karakog tarafindan agrlarak giindemin gdrtigiilmesine gegilmiqtir.

iindem Madde I
Toplantr Bagkanhlr'na
Oy Toplama Memurlu[una
karar verildi.

: irfan Hattatoflu'nun
ve Tutanak Yazmanh[ma: Temel Akyazr'run segilmesine oy birlifi ile

iindem Madde 2
Giindemin 2.Maddesinin gcirtiqiilmesine gegildi.
Genel Kurul tutanaklarrrun imzalanmasr igin Toplantr Baqkanhfr'na yetki verilmesine katrlanlann
oybirlifii ile karar verildi.

tindem Madde 3
Giindemin 3.maddesinin gdriiqtilmesine gegildi.
01.01.2016 - 3I.12.2016 d<inemine iligkin Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu miizakereye

agrldt, oylamaya sunuldu. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporu okundu miizakereye agrldr, oylamaya
sunuldu. Tasfiye Kurulu'nun Faaliyet Raporu, Bilango ve Gelir Tablosu okundu, miizakereye agrldr,
m0zakere edildi, kabulti igin oylamaya sunuldu. Yaprlan oylama neticesinde; Ydnetim Kurulu
Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Tasfiye Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilango ve
Gelir Tablosu Yaprlan oylamada katrlanlarrn oybirli[i ile kabul edildi.

2016 yrh k6nrun ana mukavele ve TTK nun htiktimleri gerefince, gegmiq yrl zararrna mahsup
edilmesine, oy birli[i ile karar verildi.

iindem Madde 4
Giindemin 4.Maddesinin gciriigtilmesine gegildi.
01.01.2016 - 3I.12.2016 dtinemine iliqkin Yijnetim Kurulu'nun, Denetleme Kurulu'nun ve Tasfiye
Kurulu'nun 2016 yrh faaliyetlerinden dolayr ibra edilmeleri oylandr.
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Ydnetim Kurulu iiyelerinin her biri kendi ibralannda sahip olduklarr paylardan dolan oy haklarrm
kullanmayarak, toplantrya katrlan difer ortaklarrn oybirli[i ile 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet
ddnemine iligkin faaliyetlerinden dolayr ibra edildi.
Toplantrya bizzat katrlan Denetleme Kurulu iiyeleri Selvet Erdo[an ve Cengiz Onak 01.01.2016-
31.12.2016 faaliyet donemine iliqkin faaliyetlerinden dolayr toplantrya katrlan ortaklann oy birli[i ile
ibra edildi.

Tasfiye Kurulu, 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet donemine iliqkin faaliyetlerinden dolayr kattlanlann
ov birliEi ile ibra edildi.

iindem Madde
Giindemin 5.Maddesinin gori.igiilmesine gegildi.
girket Esas Scizlegmesinde yaprlmasr gereken deligiklikler ile ilgili olarak, yaprlan de[iqiklikler
apaprdaki qekilde, Y<inetim Kurulumuzun 15.12.2017 tarih ve 79 sayrh karanna istinaden
defigtirilmesine ittifakta karar verildi. Soz konusu de[igiklik Sermaye Piyasasr Kurulunun
27.0L2017 tarih ve 29833736-110.02-E.1099 sayrh ytvlsmrn 2.maddesinin a)bendi gere[i esas
sdzlegmede de[igiklik yaprlmasr isteminden dolayr yaprlmtgtr

YENI gEKLi;
gimrriN MAKSAT vE MEVZUU:
Madde 4- "$irket esas sOzlegmesinde yaz:-Jrr olan mevzuattn miisaade etti$ konular dahilinde
yetkilidir."

1. $irketin kendi sermayesine ilaveten yurt iginden ve yurt drqrndan "6zel Cari Hesaplar" ve "Kar ve
Zarara Katrlma Hesaplan" yolu ile fon toplayrp ekonomiye fon tahsis etmek, zirai, stnai ve ticari
faaliyet ve hizmetlerle iqtigal eden girket, tegebbiis ve gruplarda yattrtm faaliyetlerini teqvik etmek,
bu faaliyetlere igtirak etmek ve miigterek tegebbiis ortakhklarr teqkil etmek ve biitiin bu hizmet ve
faaliyetleri faizsiz olarak yapmak.
2. iqbu 4'i.inci.i maddenin birinci paragrafi hiikiimlerine ve mevzuata uygun olarak:
2.1. Mali iqler ve bununla ilgili irtibath alanlarda faaliyette bulunmak,
2.2. $irket gayelerine uygun olarak ve girketge kararlagtrrrlacak gart ve devreler itibariyle borg
almak ve avans kabul etmek,
2.3. $irket olarak gek, polige, cideme emri, akreditif, bono, kambiyo senedi, kongimento,varant,
fatura, mi.itedavil veya menkul krymetler ve sair benzeri krymet ve belgeleri tanzim etmek, gekmek,
kabul etmek, ciro etmek, aracrhk faaliyeti ve portftiy iqletmecili$i niteliginde olmamak kaydryla
almak, satmak, ifa ve isdar etmek,
2.4.Yatnrm, ydnetim, teknik ve mali konularda miigavirlik ve dantgmanhk yapmak,
2.5. Cari hesaplarla katrlma hesaplarr drgrnda izin verilmiq hallerde yattnmctlar igin hesap agmak,
idame etmek ve bu konularda faaliyette bulunmak,
2.6. $irket gayelerinin gergeklegtirilmesi amacl ile sermaye kullanrmr gerektirecek firsatlar aramak
ve temin etmek,
2.1. Bankalar, yatrrm qirketleri veya sair qirketlerle konsorsiyumlar kurmak ve kuruluglara igtirak
etmek,
2.8. 0denmig sermaye de dahil olmak iizere girketin mevcut ve miistakbel emval, emlak ve
varhklanmn tamamen veya krsmen ipotek veya rehin edilmesi veya sair suretlerle teminat
gdsterilmesi kargrh[rnda ilgili mevzuatga uygun goriilecek menkul krymetler ihracr suretiyle
istikrazda bulunarak para temin etmek,
2.9. Mevzuatrn miisaadesi gergevesinde her nevi doviz, krymetli madenler ve emtia muamelatmda,
ahm satrmrnda bulunmak,
2.10. ilgili mevzuata uygun olarak hisse senedi emisyonu yapmak, emisyon taahhiidiinde bulunmak,
kati ve muvakkat teminat, kefalet mektuplarr vermek ve mtimasil her nevi garanti ve taahhtitte
bulunmak,
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2.1 1. $irkete iq yapan hakiki ve htikmi gahrslar nam ve hesabrna fatura ve sair krymetli evrak tahsilatr
yapmak,
2.12. Kirahk kasa hizmetleri sunmak,
2.13. Yed-i emin tayin etmek veya edilmek, yed-i emin, tenfrz ve tasfiye memuru ve vekil harg
olarak her ttirlti hizmet vermek,
2.14. $irket faaliyetlerinin gerektirdili ahvalde her nevi maddi ve gayri maddi, menkul ve
gayrimenkul mallar ile bu mallar iizerindeki kati garta balh muvakkat ve sair suretteki hak, miilkiyet
ve imtiyazlarr her nevi surette satrn almak, kiralamak, iktisap etmek, satmak, devretmek, kiraya
vermek, mezkur mameleki krsmen veya tamamen girket menfaatma idare etmek, geligtirmek,
iizerinde haklar tesis etmek.
2.15. Makina, ekipman, ve tesisler almak, sahip olmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak,
igletmek, satmak, bu gayelerle girket kurmak,
2. | 6. ithalat ve ihracata ili gkin bilciimle muamelatta bulunmak,
2.17. Ambarlar, depolar kurmak, tesis etmek, igletmek ve her ttirlii mal depolamak,
2.18. $irket gayelerinin tahakkuku igin her ttirlti patent, marka, imtiyaz, ihtira beratt, lisans, know-
how, telif hakkr, ticari iinvanlar veya sair teknik ve srnai haklan almak, iktisap etmek, krsmen veya
tamamen satmak veya devretmek, bunlan kullanmak, geliqtirmek, viicuda getirmek ve.sair suretlerle
istifade etmek,
2.19. Gerektipi zaman ve yerlerde teknik igbirligi faaliyetlerinde bulunmak,
2.20. Yetkili makamlar ile qirket gayelerine eriqmeyi miimkiin krlacak mevcut yasal mevzuat
dahilinde her nevi diizenleme veya anlagma yapmak,
2.21. Miigterileri, gahqanlarr ve amme nezdinde qirketin itibar ve popiilaritesini yiikseltmeye
yarayacak qekilde girket emvalinin ylpranmaslnr kargrlamak, bakrmmm temini, geliqtirilmesi,
yenilenmesi veya girket borglannrn itfasr igin amortisman, ihtiyat ve sigorta fonlan tesis etmek,
2.22. Yurt iginde veya yurt drgrnda gube, btiro, irtibat btirosu kurmak, iqletmek ve filyaller tesis
etmek,
2.23. Tasfrye halinde meri mevzuata aykrrr dtigmemek kaydryla, qirket emvalinin aynen veya
satrgrndan do[an karqrh[rm ortaklara da[rtmak, bu amagla sermayeyi karlardan ayn tutmak,
2.24. $irket gayelerinin krsmen veya tamamen tahakkukuna faydah ve yardrmcr ilgili mevzuat.
dahilinde her nevi ig, muamele ve fiili yapmak,
Yukarrdaki paragraflardan her biri baqh baqrna htiktim ifade etmekte olup higbiri miinhastran
yekdi[erinin muadili olarak yorumlanamaz.

YENi gEKLi;
gimnrix FAALiYETLERi:
Madde 5- $irket maksat ve mevzuunun tahakkuku igin agagrda belirtilen faaliyetlerde bulunacaktrr:
1. Ttrk Lirasr veya ddviz cinsinden hesap sahibine faizveyakar getirmeyen, talep amnda hemen geri
gekilebilen, gergek veya tiizel kigilerin yatrraca[r fonlar toplayabilir, para havalesi ve/veya transferi
yapar.
2. Azamt beq yrl siireli "Kar ve Zarcra Katrlma Hesabr Akdi" karqrhfrnda gergek ve tiizel kiqilerden
Tiirk Lirasl veya d<jviz olarak fon toplayabilir ve bu fonlann kullanrlmasrndan do[acak kar veya
zarara hesap sahiplerinin katrlmasmr sa[lar.
3. Mevzuattaki tammlara uymak kaydryla, igletmeler igin gerekli emtia, makine ve ekipman ile
gayrimenkulleri, iigiincii qahrslardan satrn alabilir ve bunlan vadeli olarak ilgililere satabilir veya mal
ve hizmet iiretiminde kullanrlmak izere bunlan kiraya verebilir, ilgili kanun veya mevzuat
gergevesinde finansal kiralama iglemleri yapabilir.
4. Cari mevzuata uyarak, kendi rurm ve hesabrna veya miiqterilerin nam ve hesabma doviz ahm-satrm
iglemleri yapabilir, driviz pozisyonu tutabilir, d<jviz havale ve transferleri yapabilir, mevzuat uyannca
Tiirkiye igindeki ve drgrndaki banka ve finansman kurumlarrnda cari hesaplarla katrlma hesaplarr
agabilir, mevduat yapabilir, her tiirlii d<iviz iglemleri yapabilir.
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5. ilgili kurumlardan izin almak ve cari hesaplarla, katrlma hesaplannda toplanan fonlardan
kargrlanmamak kaydryla gayelerini taahhuk ettirmek iizere resen veya yerli veya yabancr gergek veya
ttizel kigilerle miigtereken her tiirlii yatrrrm yapabilir, her nevi ortakhk kurabilir veya kurulmuplara
igtirak edebilir, aracrhk faaliyeti ve portft)y iqletmecili[i nitelifinde olmamak kaydryla her nevi hisse,
hisse senedi veya sair menkul krymet alabilir, uygun gdrdiifii takdirde bunlan satabilir, devredebilir,
paraya gevirebilir.
6. Her tiirlii ithalat ve ihracat iglemlerinin krsmen veya tamamen finanse edebilir, ihracatgrlarrn
yabancr tilkelerde miistakar bft pazar saflayabilmelerini teminen yabancr ithalatgrlarr finanse
edebilir, ihracatgrlann, yurt drgrnda ig yapan mi.iteahhitlerin ve iq adamlarrnrn milletlerarasl ihalelere
kattlmastnt teminen konsorsiyumlar kurabilir ve/veya bu gibi konsorsiyumlara igtirak edebilir, adr
gegenlerin gerektifinde yabancr ortakhklar kurmasma yardrm edebilir.
7. Hesaplarda biriken paralar drgrndaki fonlarla ihracat sahasmda gahgmak tizere "Uluslararasr
G<izetme $irketi" kurabilir.
8. ilgili kurumlardan izin almak koguluyla qirketge uygun bulunan yer ve zamanlarda mi.inferiden
veya Tiirkiye iginde veya drqrnda bulunan bankalar ve/veya diler finans kurumlan ile birlikte
mevzuata uygun olarak Ttirk Lirasl veya d<jvize natrk teminat mektuplan velveya sair garanti ve
teminatlar verebilir.
9. Miigteriler igin gek, temettii ve kupon tahsilatr, istihbarat, muhafaza, kredi kartr, seyahat geki, kasa
kiralama gibi hizmetler ile difer finans kurumlanrun uluslararasr sahalarda yaptr[r sair hizmetleri
verebilir.
10. Bu konuda faaliyetine izin verilmek kaydryla, Tiirkiye iginde kurulmug sigorta girketlerinin
acentah[rnr yapabilir.
I l. Kanunlara uygun olarak kendisinin, sermayesine katrldr[r veya finanse ettigi girketlerini, rasyonel
ve rantabl bir qekilde gahgarak baganya ulagmasrnr sa[lamak amacryla idari, mali, ekonomik, hukuki,
ilmi ve teknik konularda muhasebe, dtq ticaret, giimriikleme, efitim ve benzeri sair alanlarda tegkilat
ve organizasyonlar kurabilir, gayesine erigmek igin girket igi personelin e[itimi maksadryla e[itim ve
bilgi iglem merkezleri agabilir ve iqletebilir. Kurslar, konferanslar, seminerler dtizenleyebilir. .
12. ilgili kurumlardan izin almak koguluyla gayesine ulagmak igin ticari amagla, aracrhk faaliyeti ve
portfoy igletmecili[i niteli[inde olmamak kaydryla menkul ve gayrimenkul mallarla her gegit haklarr
ve menkul krymetleri satrn alabilir,bizzat inga edebilir, sair gekillerde iktisap edebilir, kiralayabilir,
bunlan ktsmen veya tamamen baqkalarrna satabilir, kiraya verebilir, bunlar i.izerinde kendisi veya
bagkalarr lehine ipotek ve sair aynl ve gahsi haklar tesis edebilir, bunlan fekk edebilir ve sair her
tiirlti tasamrft a bulunabilir.
13. $irket faaliyetlerinin gerektirdili hallerde bagkalanna ait menkul ve gayrimenkul mallar tizerinde
kendisi lehine rehin, ipotek ve sair aym ve gahsi haklar tesis edebilir ve bunlarr fekkedebilir.
14. Konusuna giren iglerin gerektirdifi veya amacrm gergekleqtirmek igin zanni olan iq, faaliyet ve
muameleleri yapabilir.
15. Yukarrda gosterilen konulardan bagka ileride qirket igin faydah ve l0zumlu g<irtilecek bagka iglere
girigmek istendi[i takdirde Ydnetim Kurulu tarafindan karar ahnrr ve bu karar ahndrktan sonra qirket
bu igleri de yapabilmesi igin esas sozlegme defiqikli[i nitelifindeki bu karann uygulanabilmesi igin
ortaklar genel kurulu tarafindan onaylarup, tescil ve ilan ettirilir.

YENi gEKLi;
MERI(EZ VE $UBELER:
Madde 6- $irketin merkezi istanbul ih nahgetievler ilgesinde'dir. Adresi: Merkez Mahallesi 29
Ekim Caddesi ihlas Plaza No:ll NZI Yenibosna-Bahgelievler/iStRNgUt dur. Adres
defiqikli[inde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir
ve aynca ilgili mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiq adrese yaprlan tebligat qirkete yaprlmrg
saytltr. Tescil ve ilan edilmiq adresinden ayrrlmrq olmasma ra[men, yeni adresini si.iresi iginde tescil
ettirmemig girket igin bu durum fesih sebebi sayrlrr. $irket, karar almak partryla yurt iginde ve yurt
drgrnda gubeler agabilir.
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YENI $EKLI;
iriNci n6lUvr SERMAYE vE HiSSELER
SERMAYE:
Madde 8- $irketin sermayesi 10.000.000 (Onmilyon) Ttirk Lirasrdrr. Her biri I (Bir) Ti.irk Lirasr
itibari krymette 10.000.000 (Onmilyon) paya b<iltinmtigttir. Qrkanlan bu hisse senetlerinin tamamr
6denmigtir.

Yonetim Kurulu hisse senetlerini 1 TL (Bir Tiirk Lirasr) lik kiipiirler halinde bastrmaya veya hisse
senetlerini birden fazla payr temsil eden kiiptirler halinde birlegtirmeye, aynca, gerekli gordtigii
zamanlarda nama veya hamiline yazrh pay ihrag etmeye yetkilidir.

YENi gEKLi;
HiSSE SENETLERi:
Madde 9- $irketin sermaye hisseleri, her biri Bir Tiirk Lirasr (1 TL) nominal delerde hisse
senetleriyle temsil edilir. Y<inetim Kurulu bu hisse senetlerinin tagmmasmr ve muhafazasmr
kolaylaqtrrmak gayesiyle birden fazla hisseyi bir arcya getirmeye ve daha biiyiik kupiirler halinde
ihrag etmeye karar verebilir.
Bi.ittin hisse senetleri nakit karqrh[r ve rurma yazir olarak ihrag edilir.

YENi gEKLi;
KUPONLAR:
Madde 10- Hisse senetleri Ttirk Ticaret Kanunu hiikiimlerine uygun kuponlarla birlikte bastrnhp
kullanrlacakttr. Mevzubahis kuponlar hamiline yazir olabilir. Bu sebeple temetti.i hisseleri kuponlan
ibraz eden hamiline 6denir.

YENI $EKLi;
uissupniN DEVRi:
Madde 11- Tamaml nama yanh olan hisselerin devri Yrinetim Kurulu'nun bu gibi devirleri
kabuliine ba[hdrr. Y<inetim Kurulu tamamen kendi karanna balh olarak ve herhangi bir sebep
gostermeden hisse devirlerini kabul etmeyebilece[i gibi kendi uygun g<irece[i gekil ve gartlarla bu
gibi devirleri kabul ve tasvip edebilir. 6102 Sayrh Tiirk Ticaret Kanunu 49213 maddesi hiikmii
sakhdrr.
Hisse devri ciro edilmiq hisse senedinin devredenden devralana teslimi ve bu devrin pay defterine
kaydr suretiyle htikiim ifade eder.
$irket, hissedarlann isim ve adresleri ile sahip olduklarr hisseleri g<isteren bir pay defteri tutar.
$irket, pay defterine isim ve adresleri kayrth olan gahsr kanuni hissedar olarak kabul eder.

YENi gEKLi;
HISSE SENETLEniNiN goI,UNNIEZLiGI:
Madde 12- Her hisse $irket nazartnda boliinmez bir btittindtir.
Birden fazla kiqiler bir hisseye birlikte sahip iseler, bunlar girkete kargr haklannr mtigterek temsilci
marifetiyle kullanabilirler. Temsilci tayin etmedikleri hallerde qirketin mtiqterek maliklerden
herhangi birine yapacapr tebligat bunlarm hepsi hakkrnda gegerli olur.
Bir hissenin intifa hakkr ile miilkiyeti de[igik kiqilere ait olursa, bunlar dahi haklannr
TTK.432.maddesine sdre kullanabilirler.

YENi gEKLi;
cneici ilruUuanERLER:
Madde 13- $irket hisse senetleri basrldrlr zarnan bu senetlerle deligtirilmek izere gegici
ilmiihaberler grkartabilir ve hissedarlara da[rtabilir. Hisse senetlerinin tesliminde TTK'nrn ilgili
mevzuatmda yer alan siirelere uyulur.
Hisse senetlerine taahhiit eden hiikiimler Gegici ilmtihaberlere de uygulanrr.
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YENI $EKLI;
SERMAYENiN ARTTIRILMAST VE AZALTILMASI:
Madde 14- $irket sermayesi Tiirk Ticaret Kanunu ve bu esas s<izleqme gergevesinde, Genel Kurulca
alrnan kararlar uyannca zaman zaman arttrrhp, azalt/.abilir .

YENi $EKLi;
HiSSE SENETLEniNiN KAYBI VE YIPRANMASI:
Madde 15- Hisse senetleri kayrp, ylpranma ve sair suretlerle kullanrlamazhale geldikleri takdirde
Tiirk Ticaret Kanunu hi.ikiimleri tatbik edilir.

YENi gEKLi;
KAR ORTAKLIGI BELGELERi VE KABULE $AYAN UiGBN MENKUL KIYMETLER:
Madde 16- $irket, yiirtirliikteki ilgili mevzuata gdre ve iqbu esas sozleqme hiikiimlerine uygun
olarak Genel Kurulun alaca$t kararlar gergevesinde, KarlZarar Ortakh[r Belgeleri, Katrlma intifa
Senetleri, Kar igtirakli Tahviller ve diler Menkul Krymetler grkarabilir.
Genel Kurul bu gibi ihraglann zamanlamasrm, defer ve qartlanm Ycjnetim Kurulu'nun takdirine
brrakabil ir.

YENI $EKLI;
UqUNcU nOLUM SinxnriN oRGANLART vr bannsi
YETKiLi ORGANLAR:
Madde 17- $irketin yetkili organlan agagrda gcisterildi[i gibidir.
A. Genel Kurul
B. Yonetim Kurulu
C. Tasfiye Kurulu

YENi $EKLi;
A. GENEL KURUL
OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURUL:
Madde 1.8- Genel Kurul, Ola$an velveya Ola[antistii olarak toplanrr.
Ola[an Genel Kurul, her hesap d6neminin bitiminden itibaren tiq (3) ay iginde ve yrlda en azbir defa
toplanrr. Bu toplantrlarda Ttirk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde kayrth hususlar tartrqrlrr ve
ilgili kararlar ahnrr.
Ola[aniistti Genel Kurul, $irket iqlerinin gerektirdigi zaman ve suretlerde ve Tiirk Ticaret
Kanunu htiktimlerine g<ire toplanrr.
Genel kurul, stiresi dolmug olsa bile, yrinetim kurulu tarafindan toplantrya ga[rrlabilir. Tasfiye
memurlan da, gdrevleri ile ilgili konular igin, genel kurulu toplantrya galrrabilirler.

YENI gEKLi;
KARARLARIN TESiRi:
Madde 19- Kanuna uygun surette toplanmrg Genel Kurulda ahnmrq kararlar Tiirk Ticaret
Kanunu'nun 423. maddesi uyannca toplantrda bulunmayanlar veya aleyhe oy kullananlar hakkrnda
da gegerli ve ba[layrcrdrr.

YENi $EKLi;
TOPLANTIYA DAVET:
Madde 20- Tiirk Ticaret Kanunu hiikiimleri gergevesinde Yrinetim Kurulu tarafindan Olalan ve/
veya Olafantistii genel kurul daveti yaprlrr. Tasfiye memurlan da Olafan velveya Olafaniistii genel
kurul daveti yapar.
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YENI gEKLi;
cUNpptvt:
Madde 21- Gi.indemin Genel Kurul ilan ve davet mektuplarrna dahil edilmesi zorunludur.
Giindem Tiirk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazir hususlart ihtiva eder. Gtindemde
g<isterilmeyen hususlar Genel Kurul' da g<iriigiilerek karara baplanamaz.

YENi gEKLi;
GENEL KURUL TOPLANTI YERI:
Madde 22- Genel Kurul, Yonetim Kurulu'nca kararlagtrnlacak Ti.irkiye iginde herhangi gehir veya
yerde toplanrr.
Genel Kurul Toplantrsrna Elektronik Ortamda Kattltm:

$irket, Ydnetim Kurulu uygun g<irmesi halinde; $irketin Genel Kurul toplanttsma katrlma hakkrna
sahip olanlar bu toplantrlara, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyannca elektronik ortamda da
katrlabilir. $irket, Ticaret $irketlerinde Anonim $irket Genel Kurullarr Drgrnda Elektronik Ortamda
Yaprlacak Kurullar Hakkrnda Tebli[ hiiktimleri uyannca hak sahiplerinin bu toplantrlara elektronik
ortamda katrlmalanna ve oy vermelerine imkdn taruyacak Elektronik Toplantr Sistemini kurabilece[i
gibi bu amag igin olugturulmug sistemlerden de hizmet satrn alabilir. Yaprlacak toplantrlarda girket
sdzlegmesinin bu hiikmii uyarmca kurulmug olan sistem iizerinden veya destek hizmeti almacak
sistem i.izerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarrnr Teblif htkiimlerinde belirtilen
gergevede kullanabilmesi sa[lanrr.

YENi $EKLi;
cUunUT VE TICARET BAKANLIGI'NA HABER VERILMESI vE ToPLANTILARDA
TEMSiLCi BUI,UNUURULMASI :
Madde 23- Ola[an ve ola[aniistti genel kurul toplantrlan, giindemde Bakanhk Temsilcisinin
bulunmasr gereken maddelerin olmasr halinde, toplantr gi.ini.inden en az on beg giin once Giimriik ve
Ticaret Bakanhfr'na bildirilir, gtindem ile buna iligkin belgelerin suretleri adr gegen bafanh[a
gdnderilir. Bu toplantrlarda Giimriik ve Ticaret Bakanh[r Temsilcisininhazv bulunmasr gerekir.

YENi gEKLi;
OY HAKKI:
Madde 24-Pay sahipleri Genel Kurul'da sahip olduklarr her Bir ( 1,00 TL) Tiirk Lirahkhisse igin
bir oy kullanrrlar. Pay sahipleri oylarrm bizzat veya vekdleten kullanabilirler. Oylamalar el kaldrrmak
suretiyle yaprlrr. Ancak Genel Kurul'da temsil edilen hisselerin onda biri hisseler gizli oylama talep
ettigi taktirde gizli oya bagvurulur.
Pay sahibi, paylanndan dolan haklarrnr kullanmak igin Genel Kurul Toplantrlarrna kendisi
katrlabilecefi gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kigiyi de temsilci olarak atayabilir.
Vekdlet metni ilgili mevzuat gergevesinde belirlenir.
VekAleten oy kullanacak kigilerin vekil olarak kullanacaklan oy saylsl ile kendi oylan toplamr
sermayenin onda birini gegemez.

YENI gEKLi;
TOPLANTI VE KARAR NiSABI:
Madde 26- Genel Kurul toplantrlan ve bu toplantrlardaki karar nisabr TTK hiikiimlerine tabidir.

YENi $EKLi;
HISSEDARLAR VE HAZiRUN CETVELi:
Madde 27- Ycinetim Kurulu her Genel Kurul toplantrsrndan rince, TTK 417. Maddesine gcire;
hissedarlann isim, ikametgdh, sahip olduklan hisselerin nevi ve tutannr, sahip olduklarr oy sayrlannr,
bunlann asaleten veya sair surette temsil edilen miktarlarrm g<isteren ve "Hissedarlar Cetveli" /
(Hanr Bulunalar Listesi) olarak isimlendirilen bir cetvel hazrlar veya hazrrlatrr. Bu cetvel toplantrya
katrlan Ycinetim Kurulu tarafindan imzalann. Bu cetvel toplantrya katrlanlar ile Genel Kurul Toplantr
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Bagkanr ve Bakanhk Temsilcisi tarafindan imzalandrktan sonra "Hazirun Cetveli/ Hazr Bulunanlar
Listesi" olarak ilk oylarrn toplanmasrndan <jnce gdriilebilecek bir yere asrlarak hazn bulunanlann
tetkikine sunulur.

YENI gEKLi;
TOPLANTI BA$KANI VE SEKRETERYA:
Madde 28'Genel Kurul toplantrlan, toplanfi bagkanr tarafindan idare edilir. Baqkan liizum g<irmesi
halinde oy toplayrcr ve tutanak yazmanr atayabilir. Toplantrda yonetim kurulu iiyelerinden birinin
olmasr garttrr.
Bagkan toplantrrun kanun dairesinde yaprlmasrndan ve tutana[m toplantrya uygun tutulmasrndan
sorumludur.

YENi $EKLi;
KARARLARTN GEqERLiLici, TUTANAKLARTN itUZAr,lNMASr, TESCiL VE iLANr:
Madde 29- Genel Kurul toplantrlanrun muteber olmasr igin tutanaklann, hissedarlar tarafindan
yaprlan beyanlan ve muhalif kalanlarrn muhalefet sebeplerini, yaprlan segimler ile verilen kararlart
gostermesi garttrr. Hissedarlar toplantr bagkanh[rna tutanaklarr kendi namlanna imzalamak yetkisini
verirler ise tutanaklan ayrrca imzalamak mecburiyetleri yoktur.
Toplantrya davetin usuliine uygun yaprldr[rnr gosteren belgelerle yukanda 27. maddede sozii verilen
"Hazirun Cetveli I Hazr Bulunanlar Listesi" tutana[a eklenir, sciz konusu belgelerin igeri[i tutanakta
agrklandrlr takdirde bunlann ayrrca eklenmesine liizum yoktur.
Y<jnetim Kurulu bu tutanaklann noterden tasdikli <irne[ini Ticaret Sicil Miidtirlii[iine vermekle
birlikte bu tutanaklar igeri[inde tescil ve ilana tabi unsurlarr tescil ve ilan ettirmekle de yiikiimliidtir.
Genel Kurul tutanaklarr Bakanhk temsilci bulundurulmasl zomnlu toplantrlarda temsilci tarafindan
da imzalanrr.

YENi gEKLi;
BAKANLIG^q, CONOERiLECEK BELGELER:
Madde 30- Y<jnetim Kurulu, gtindemde Bakanhk Temsilcisinin bulunmasr gereken maddelerin
olmasr halinde, toplantr giini.inden itibaren en geg bir ay iginde gerekli belgelerin suretleri Bakanhla
gondermek veya toplantrdahazr bulunan temsilciye vermekle yiiktimliidi.ir.

YENi gEKLi;
inR.q,:
Madde 31- Genel Kurulda, Ycinetim Kurulu ile girketin denetime tabi olmasr halinde denetgilerin
ibrasr, Tiirk Ticaret Kanunu htiktimlerine tabidir.
Tiirk Ticaret Kanunu'nun424. maddesi hi.ikmii sakhdrr.

YENi gEKLi;
y6Nnriu KURULU:
Madde 32- $irketin iqleri ve idaresi genel kurul tarafindan Ttirk Ticaret Kanunu'nun hiiki.imleri
dairesince gerek hissedarlar, gerekse hissedar olmayanlar arasmdan segilecek bir veya daha fazla
iiyeden meydana gelen bir y6netim kurulu tarafindan ytiriittiliir. Ti.izel kigiler y<inetim kurulu iiyesi
olarak segilebilir. Ttizel kigi segilmesi halinde, tizel kigi ile birlikte, ttizel kigiyi temsilen bir de
gergek kigi segilir.
Yijnetim kurulu iiyeleri en gok iig yrl igin segilirler. Siiresi biten Y<lnetim Kurulu iiyesi yeniden
segilebilir. Genel Kurul liizum gortirse y<inetim kurulunu her zarrran de[igtirebilir.
Yonetim Kurulu Uyeli$i herhangi bir sebeple bogahrsa di[er iiyeler boqalan iiyeli[e bir Y<inetim
Kurulu Uyesi tayin eder, bu tayin ilk Ola[an Genel Kurul Toplantrsrnda ortaklarrn tasvibine sunulur.
Genel Kurul Ydnetim Kurulu Uyelerinin g<irevlerine her zaman son verebilir. Bu tip aziller
nedeniyle iiyenin TTK 364. Maddesinde belirtilen haklan mahfuzdur.
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YENI $EKLI;
nissn SENEDi TEVDi MECBT]RiYETi:
Madde 33- Yonetim kuruluna segilecek iiyelerin, qirkete hisse senedi tevdi mecburiyeti

bulunmamaktadrr.
Y<inetim Kurulu, genel kurul tarafindan segilecektir.

YENi gEKLi;
yONnTiU KURULU,NUN GOREV VE YETKiLERi:
Madde 35- Yonetim Kurulu'nun gdrev ve yetkileri Tiirk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat

htiki.imlerine ve igbu esas sdzleqme hiiki.imlerine tabidir. Ydnetim Kurulu, Genel Kurul Karart

gerektirmeyen biittin konularda karar alabilir.
Ozellikle;

a) $irketin menkul ve gayrimenkullerini idare etmek, qirketin maksat ve mevzuu ile ilgili her tiirlti i;i

ve hukuki tasamrflan mutlak surette yapmak, selahiyetli organ olarak qirketin iinvarum kullanmak,
qirketi iigiincti gahrslara karqr ve mahkemelerde temsil etmek ve sulh olmak, ibra ve feragat etmek,

tahkim yoluna bagvurmak
b) $irketin ig iglerine taalluk eden ve Genel Miidtir'iin yapaca$t iglerle icra Komitesi veya Ycinetim

Kurulu kararlarryla yaprlabilecek iqleri gristeren ig ydnetmelikleri hazrlamak ve tasdik etmek.

c) Gerekli gdriilen her konuyu kontrol etmek ve giinliik idari faaliyetlere devamh nezaret

etmek.(Yonetim Kurulu Uyeleri Ycinetim Kurulu Karan ile bu hakka sahip olabilirler.)
d) Yrllrk bilango ve Kar ve Zarar hesaplannr hazrrlamak, Genel Kurula yrlhk faaliyetleri aksettiren
raporlar ile kar da[rtrmrna iliqkin teklifler sunmak, ilgili mevzuatr nazara alarak, nakit durumu ve

teminatlarr tespit ve organize etmek,
e) Teminat ve kefalet karqrhfir yaprlacak igtirak muameleleri ile sair kredi muamelelerinin azami

hadlerini tayin etmek.
f; girket kuruluq gayesine iligkin bilciimle muamelattn qekillerini karara ba[lamak.
g) Imzayetkisine haiz kigilerle Genel Mtidtir ve ozellikle Genel Miidiir'e do[rudan muhatap kigilerin

ve di[er anahtar personelin tayin, terfr, azil, yrlhk maaq ve masraflartm tayin, tespit ve karara

ballamak
h) ilgili mevzuat gergevesinde, gube, ofis, irtibat biirosu, bdlge ydnetim btirolarr agmaya ve bunlara
verilecek yetki ile tahsis edilecek sefinaye miktarlarrna karar vermek.
r) $irket namlna almacak ve satrlacak gayrimenkullere ait esaslan kararlaqtrrmak.
j) Tiirk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi kanunlanrun mecburi krldr[r ve sair gerekli defterleri tutmak
gerektiginde tasdik ettirmek gerekli sair drikiimanlan haztrlamak ve kanuni miiddetler iginde
muhafaza etmek.
k) Tiirk Ticaret Kanun'unda ve ilgili sair mevzuatta kayrth sair gorevlerle mezk0r mevzuata ve iqbu
esas srizleqmede Genel Kurul ile girketin denetime tabi olmasr halinde denetgilere verilen gorevler
drqrnda kalan igleri yapmak, Yonetim Kurulu temsil ve yonetim yetkisine Tiirk Ticaret Kanunu'nun
367. maddesi hiikmii mucibince liizum halinde ve uygun gdrece$i siire, qekil ve qartlarla tiyelerden
bir veya bir kagrna veya mi.idtirler veya iigiincii kiqiye devretmeye yetkilidir.

YENi gEKLi;
KAPSAM VE SINIRLAR:
Madde 36- Ycinetim Kurulu temsil yetkisini, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesi mucibince
sadece merkezin veya muayyen qube veya qubelerin iqlerine hasredebilir.

YENi gEKLi;
$inxnriN TEMSiL vE iLZAMI:
Madde 37- $irket adrna tanzim edilecek evrakm muteber olmast veya girketin ilzamr igin, girketin
tinvam altrnda temsile yetkili olanlardan ikisinin imzast gereklidir. $irket adtna imza yetkisi olanlar,
imzalarrna sirketin iinvarunt eklemek zorundadrrlar.
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Ydnetim Kurulu, girketi temsil ve girket adrna imza atmaya yetkili qahrslarr ve yetki derecelerini
kararla tespit eder ve bu kararrn noterlikge tasdik edilmig bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek
i.izere Ticaret Sicil MiidtirliiEiine verilir.

YENi gEKLi;
TOPLANTI VE KARAR NISABI:
Madde 39- Ycjnetim Kurulu, toplam iiye sayrsmm salt gofunlu[u ile toplamr. Bu kural yonetim
kurulunun elektronik ortamda yaprlmasr halinde de uygularur. Kararlar mevcut iiyelerin go[unlu[u
ile verilir. Herhangi bir iiyenin yaptrfir teklife iligkin kararlar difer bir iiye tarafindan miizakere
istenmedikge iiyelerin yazir mutabakatlannln temini suretiyle verilebilir, bu gekilde toplantr
yaprlmadan altnan kararlar igin TK.390/4 maddesi uyannca i.iye tam saytslrun golunlulunun yazir
oyu yeterlidir. Her Ydnetim Kurulu flyesinin bir oy hakkr vardrr. Baqkan ve azalar toplantrda
bulunmayan iiyelere vekaleten oy kullanamazlar.
Miizakere edilen konuda lehe ve aleyhe oylar egit ise miizakere konusu gelecek toplantrya brakrlr,
tehir edilen toplantrda oy egitligi bozulmaz ise mtizakere edilen konu reddedilmiq sayrlrr.

YENi gEKLi;
YASAK MUAMELELER:
Madde 42- Yonetim Kurulu Bagkan ve riyeleri Trirk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri
htiktimleri uyannca qirketle muamele yapamayacaklarr gibi rekabet de edemezler.
Ancak, Genel Kurul girketle bu gibi muamelat ve rekabet hususunda Y<inetim Kurulu baqkan ve
tiyelerinin tamamrna veya herhangi birine miisaade verebilir.

YENi gEKLi;
yoxnrim KURULU irypI,nniNiN tJcRBu,BRi:
Madde 44- Ydnetim Kurulu baqkan ve r.iyelerine bu srfatla yapacaklarr hizmetler igin ayhk belli bir
i.icret veya katrlacaklan her toplantr igin bir huzur hakkr odenip, ddenmemesine genel kurul karar
verir.

YENi gEKLi;
DENETQi:
Madde 49- $irket, denetime tabi olmasr halinde, Genel Kurul, tarafindan denetgi seqilir. Grirev siiresi
biten denetgi yeniden segilebilirler.

YENI gEKLi;
DENETCiNIN COnnVLERi:
Madde 50- Denetgi gdrevini Tiirk Ticaret Kanunu ve difer mevzuat htiktimlerine gdre yiirtitiir.

YENI gEKLi;
DENETqILERIN uCnnri:
Madde 51- Denetginin iicreti TTK. ve ilgili mevzuat hiikiimlerine gdre tespit edilir.

YENi gEKLi;
oonuUNcU ndlUvr
YILLIK HESAPLAR VE KAR DAGITIMI
HESAP NONNVTI:
Madde 52- $irketin hesap dtinemi takvim yrhdrr. ilk faaliyet yrlmda, hesap d<tnemi faaliyete
baglanrlan ilk gtin baglar ve aynl yrhn 31 Arahk tarihinde sona erer. $irketin Ticari karr Tiirk Ticaret
Kanunu ve ilgili sair mevzuat hiik0mlerine dayanarak bu ddnemler itibariyle tesbit edilir.

(-.
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YENi gEKLi;
BiLANQO, KAR VE ZARAR HESABI:
Madde 53- $irketin hesaplarr genel kabul gtirmtiq muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak
tutulur ve mali durum tablolan buna uygun olarak hazrlanarak takdim edilir.
Genel Kurul tarafindan tasdik edilmig bilango ve kar zarar hesaplarr gerek duyulmasr halinde ilgili
Bakanhk ve kurumlara gdnderilir.
Kurumlarca dtizenlenmesi dng<inilen mali tablo ve raporlar ile, ba[rmsrz denetlemeye tabi olunmasr
durumunda ba[rmstz denetim raporu ilgili kuruma belirlenen usul ve esaslar dahilinde sdnderilir.

YENi gEKLi;
KARIN DAGITILMASI:
Madde 54- $irket'in kdrt, genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, girketge ddenmesi ve
aynlmast zaturi olan meblallar ile girket ttizel kiqili[i tarafindan odenmesi zorunlu vergiler hesap
senesi sonunda tespit olunan gelirlerden diigi.ildiikten soffa geriye kalan ve yrllk bilangoda gciztiken
mebla[drr. Bu tutardan varsa gegmig yrl zararlanrun dtigiilmesi sonucu ulagrlan tutar srrasr ile
aqa[rdaki gibi tevzi edilir.
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akce
a) Odenmi$ sermayenin yiizde yirmisine ulaqrncaya kadar safi kann ytizde begi (%5) nispetinde
kanuni yedek akge ayrrlrr. TTK.nrn 521. maddesi gerelince, kanuni yeAet akge <idenmiq sermayenino/o20'sini aqabilir.
b) Safi kdrdan a bendinde belirtilen mebla[ dtigiildtikten soma kalan krsmr Genel Kurul krsmen veva
tamamen dalrtmaya veya fevkalade yedek akge olarak ayffmayayetkilidir.

Kann daSrtrmr ile ilgili olarak, Tiirk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimlerine uyulur

YENi gEKLi;
KANUNi YEDEK AKQELER:
Madde 55- Birinci tertip kanuni yedek akgenin aynlmasrna <idenmig sermayenin begte birine
ulagmcaya kadar devam edilir.
Kanuni yedek akgeye 1. tertip kanuni yedek akge tutarr yukandaki bulduktan sonra dahi Tiirk
Ticaret Kanunu'nun 5 1 9. maddesinin
Kanuni yedek akgelerin herhangi bir
yeniden aynlmasma devam olunur.
Kanuni yedek akgelerin tahsis yerleri
hiikiimlerine gdre tayin edilir.

ila 3 bendleri hti
sebeple azalmasr halinde kanuni miktarlara ulagmcaya kadar

ile kullamm birimi riirk ricaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat

YENI gEKLi;
BE$iNCi ndliirvr $imnriN FESiH vE rASFiyESi
FESIH VE TASFiYE:
Madde 57- Yonetim Kurulu herhangi bir nedenle girketin fesih ve tasfiyesini veya devamrnr
gdriigmek iizere Genel Kurulu toplantrya galrrabilir. Fesih ve tasfiye 6zellikle <izel finans kurumlarr
ile ilgili karar ve teblillere uygun olarak yaprlrr.
$irket ayflca Ti.irk Ticaret Kanunu'nun 529. maddesinde sayrlan sebeplerden birinin tahakkuku
halinde veya mahkeme karart ile infisah eder veya Genel Kurul kararr ile fesih olunabilir.
YENi gEKLi;
cizlil,ix
Madde 60- Ydnetim Kurulu bagkan ve tiyeleri ile denetgiler qirkete ait srrlarr ve gizli kalmasr
gereken konulan ifqa edemez ve kendilerinin veya iigtincii qahrslarrn menfaatine kullanamazlar.
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YENI $EKLI;
ir.q,Nl.q.R:
Madde 61- $irkete ait ilanlar Tiirk Ticaret Kanunu'nun 35'nci maddesinin 4'ncii fikrasr htikiimlerine
gdre yaprlrr. Ancak genel kurulun toplantrya ga$rnlmasr ile ilgili ilanlarrn Tiirk Ticaret Kanunu'nun
4l4'iincii maddesi htikiimleri gerepince ilan ve toplantr gtinleri harig olmak izere en az 15 giin evvel
yaprlmasr zorunludur. $irket TTK'run 397. maddesi hiikmtine gdre denetime tabi olmasr durumunda
TTK'run 1524. maddesine gdre gerekli ilan ve belgeleri de internet sitesine koyar.
Sermayenin azaltrlmasrna ait ilanlar igin Tiirk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 475 maddelerindeki
htiktimler uygulanrr
YENI gEKLi;
ESAS sOzLE$ME DEGi$iKLiGi :
Madde 62- Bu esas sdzlegmede yaprlacak de[igikliklerin Genel Kurulda gdriigtilebilmesi igin
Yonetim Kurulu'nun bu konuda daha once karar alarak genel kurulun onayma sunmasr qarttu.
Ayrrca, depigikligin izne tabi olmasr halinde ilgili Bakanhktan gerekli izinlerin ahnmasr gerekir.
Esas scizlegmedeki deligiklikler usuliine uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten
sonra ilan olunur.

YENI gEKLi;
KANUNi TTUTUN{IERiN UYGULANMASI:
Madde 63- iq bu sdzlegmede bulunmayan hususlar igin Tiirk Ticaret Kanunu Hiikiimleri uygulamr.

YENI gEKLi;
YEDiNCI n6lUrvr cEeici nUxUulnn
irr yONnriM KURULU:
Gegici Madde 1-
Yiiriirliikten kaldrnlmrstrr.

YENI gEKLi;
ilx onNnrqir,nn:
Gegici Madde 2-
Yi.irtirliikten kal drrrlmr gtrr.

YENi gEKLi;
iLx yoNnriM KURULU UyELERi vE DENETCILERiN Ucnnrr,nRi:
Geqici Madde 3-
Ytiriirliikten kaldrrrlmrstrr.

YENI gEKLi;
KURULU$ MASRAFLARI:
Gegici Madde 4-
Yiiri.irli.ikten kaldrnlmrstrr.

iindem Madde
Giindemin 6.Maddesinin g<iriiqtilmesine gegildi.
Y<inetim Kurulu Uyeliklerine genel kurul toplantrsma katrlan ve scizlti olarak aday olduklannr
belirten T.C. Uyruklu 21829847034 T.C. Kimlik Numarasrnda kayrth irfan Hattatofluo T.C.
Uyruklu 25201994484 T.C. Kimlik Numarasmda kayrth Tevfik Ercan Durmuq ve T.C. Uyruklu
22921615200 T.C. Kimlik Numarastnda kayrth Hacr Odabag'rn Ug yrl mtiddetle g<irev yapmak
i.izere segilmelerine, oy birlili ile karar verildi
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dem Madde 7
Giindemin T.Maddesinin goriiqtilmesine gegildi.

Tasfiye iglemlerini yiiriitmek irzere, T.C. Uyruklu 21829847034 T.C. Kimlik Numarasmda Kayrth,
Tahtakale Mah. Bizimevler A4 Blok D:16 Avcrlar/iSTANBUL adresinde ikamet eden, irfan
Hattatollu ve T.C. Uyruklu 25201994484 T.C. Kimlik Numarasrnda Kayrth, Yakuplu Vtah. ihlas
Marmara Evleri 1. Krsrm 818 D:18 Beylikdiizti/iSfaNgUl. adresinde ikamet eden, Tevfik Ercan
Durmug'un Tasfiye Memuru olarak atanmalanna ve Tasfiye ile ilgili olmak iizere resmi merciler ile
hakiki ve ttizel kiqiler nezdinde yaprlacak olan biitiin iglemlerde mtqtereken vaz edecekleri imzalan
ile girketi her hususta temsil ve ilzam etmelerine, katrlanlarrn oybirli[i ile karar verildi.

iindem Madde 8:
Gtindemin 8.Maddesinin gdriiqiilmesine gegildi.

Tasfiye Kurulu Bagkam irfan Hattatollu'na biirnt 12.793,00 TL, Bagkan yardrmcrsr Tevfik Ercan
Durmuq'a 9.207,00 TL biiriit ticret ddenmesine,Ydnetim Kurulu Uyelerine ve Tasfiye Kurulu
Uyelerine toplantr baqrna huzur hakkr <idenmemesine, oy birli[i ile karar verildi.

Madde 9:
Giindemin 8.Maddesinin gdriiqtilmesine gegildi.

Yonetim Kurulu Uyeleri'ne T.T.K. nun 395 ve 396 maddeleri gerelince izin verilmesine ittifakla
karar verildi.

iindem Madde I
Gi.indemin 10. Maddesinin gciriiqiilmesine gegildi.

Dilek ve temenniler briliimiinde Tasfiye Kurulu'na tasfiye stirecinde g<istermig olduklan
gahqmalardan <itiirti tegekkiir edildi. Tasfiyenin baglangrg ddnemine gdre daha istikrarh bir gekilde
devam eden gahgmalann bundan sonraki drinemde de artarak devam etmesi temenni edildi.

Bu hususta bagkaca sciz alan olmadr. Toplantr Bagkam Toplantrya son verdi. 15.01.2018 Saat:11:30
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