REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ
ESKİ METİN

YENİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 8

MADDE 8

Şirket,

Sermaye

hükümlerine

göre

Piyasası
kayıtlı

Kanunu Şirket,

Sermaye

sermaye hükümlerine

sistemiyle kurulmuştur.

Piyasası

göre

Kanunu

500.000.000-TL

(Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı
ile kurulmuş olup, her biri 1 –TL (Bir

Şirket’in

kayıtlı

sermaye

tavanı Türk

Lirası)

itibari

değerde

500.000.000 -TL olup, beheri 1 -TL 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya
itibari değerde 500.000.000 adet paya bölünmüştür.
bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen
kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019
yılından sonra yönetim kurulunun yılından

sonra

yönetim kurulunun

sermaye artırım kararı alabilmesi için; sermaye artırım kararı alabilmesi için;
daha önce izin verilen tavan ya da yeni daha önce izin verilen tavan ya da yeni
bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel
kuruldan yeni bir süre için yetki alması kuruldan yeni bir süre için yetki alması
zorunludur.

Söz

konusu

yetkinin zorunludur.

alınmaması durumunda şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı
ödenmiş 240.000.000 TL olup, beheri ödenmiş 240.000.000 TL olup, beheri
1TL itibari değerde 240.000.000 adet 1-TL itibari değerde 240.000.000 adet
paya bölünmüştür.

paya

bölünmüştür

ve

tamamı

muvaazadan ari olarak taahhüt edilip,
95.983.578,09

TL’si

ayni

olarak,

144.016.421,91

TL’si

ise

nakden

ödenmiştir.
Şirketin artırılan 23.000.000 TL(yirmi Şirketin artırılan 23.000.000 TL (yirmi
üç milyon Türk Lirası) sermayenin üç milyon Türk Lirası) sermayenin
tamamını

karşılamıştır. tamamını

temettüden

temettüden

karşılamıştır.

Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz
pay olarak dağıtılmıştır.

pay olarak dağıtılmıştır.

Şirket’in önceki 217.000.000 TL (iki Şirket’in
yüzonyedimilyon

Türk

önceki

217.000.000

Lirası) (ikiyüzonyedimilyon

sermayesinin 121.016.421,91 TL’lik sermayesinin

Türk

lirası)

121.016.421,91

kısmı nakit olarak ödenmiştir.

kısmı nakit olarak ödenmiştir.

Kalan 95.983.578,09 TL;

Kalan 95.983.578,09 TL;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi

TL
TL'lik

5520 sayılı Kurumlar Vergisi

Kanunu’nun 19/b-3 ve 20. maddeleri Kanunu’nun 19/b-3 ve 20. maddeleri
ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanan “Anonim Resmi Gazete’ de yayımlanan “Anonim
ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme
İşlemlerinin

Usul

Düzenlenmesi

ve

Esaslarının İşlemlerinin

Hakkında

Usul

Tebliğ” Düzenlenmesi

ve

Esaslarının

Hakkında

Tebliğ”

hükümlerine uygun olarak, Kadıköy 5. hükümlerine uygun olarak, Kadıköy 5.
Asliye

Ticaret

Mahkemesinin Asliye

Ticaret

Mahkemesinin

01.02.2010 tarihli 2010/49 E. ve 01.02.2010 tarihli 2010/49 E. ve
2010/65 Sayılı kararı uyarınca tayin 2010/65 Sayılı kararı uyarınca tayin
edilen

Bilirkişi

verilen

01.02.2010 tarihli

Heyeti

Heyeti

Raporuna

gerçekleştirilen

tarafından edilen

Bilirkişi

Bilirkişi verilen
istinaden Heyeti

kısmi

Heyeti

01.02.2010

tarihli

Raporuna

bölünme gerçekleştirilen

tarafından
Bilirkişi
istinaden

kısmi

bölünme

işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret
Sicil

Memurluğu'nun

numarasında

629760

kayıtlı

sicil Sicil

Memurluğu'nun

629760

sicil

Reysaş numarasında kayıtlı Reysaş Taşımacılık

Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.’ ye ve Lojistik Ticaret A.Ş.’ ye ait toplam
ait toplam 95.983.578,09 -TL net 95.983.578,09
mukayyet değerli;

değerli;

-TL

net

mukayyet

1-) Adana İli, Seyhan

1-) Adana İli, Seyhan

ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533 ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533
parsel

sayılı

29.048,00

metrekare

yüzölçümlü,

parsel

sayılı

29.048,00

metrekare

yüzölçümlü,

2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi,

2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi,

Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23 Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23
parsel

sayılı

25.961,23

metrekare parsel

yüzölçümlü,

Mahallesi,

25.961,23

metrekare

yüzölçümlü,

3-) İstanbul İli,
Sancaktepe

sayılı

3-) İstanbul İli,

İlçesi,

Samandıra Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi,

Ekmekçioğlu

Mevkii Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B pafta,

F22D25c4B pafta, 6650 ada, 17 parsel 6650 ada, 17 parsel sayılı 18.316,57
sayılı

18.316,57

metrekare metrekare yüzölçümlü,

yüzölçümlü,
4-) İstanbul İli, Çatalca İlçesi,
Ömerli

Mahallesi,

Kurtini

4-) İstanbul İli, Çatalca İlçesi,

Mevkii, Ömerli

Mahallesi,

Kurtini

Mevkii,

F15013B4B pafta, 111 ada, 6 parsel F15013B4B pafta, 111 ada, 6 parsel
sayılı 7.352,00 metrekare yüzölçümlü,

sayılı 7.352,00 metrekare yüzölçümlü,

5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi,

5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi,

Orhanlı köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta, Orhanlı köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta,
1512 parsel sayılı 14.134,00

1512 parsel sayılı 14.134,00 metrekare

metrekare yüzölçümlü,

yüzölçümlü,

6-) İstanbul İli, Tuzla

6-) İstanbul İli, Tuzla

ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Kavakpınarı ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Kavakpınarı
Mevkii 4 pafta, 1850 parsel sayılı Mevkii 4 pafta, 1850 parsel sayılı
25.053,36 metrekare yüzölçümlü,

25.053,36 metrekare yüzölçümlü,

7-) Kocaeli İli, Gebze

7-) Kocaeli İli, Gebze

ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-

ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-2d

2d pafta, 2079 ada, 1 parsel sayılı pafta,
15.170,00 metrekare yüzölçümlü,
8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi,

2079

ada,

1

parsel

sayılı

15.170,00 metrekare yüzölçümlü,
8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse

Akse köyü, G22B19A1c-2D pafta,

köyü, G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1

2086 ada, 1 parsel sayılı 18.441,00 parsel
metrekare yüzölçümlü,

sayılı

18.441,00

metrekare

yüzölçümlü,

9-) Düzce İli, Merkez

9-) Düzce İli, Merkez

ilçesi, Arapçiftliği köyü, 1 pafta, 669 ilçesi, Arapçiftliği köyü, 1 pafta, 669
parsel

sayılı

20.760,00

metrekare parsel

yüzölçümlü,

sayılı

20.760,00

metrekare

yüzölçümlü,

10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi,

10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi,

Çiçekpınar köyü, Garipler Mevkii, F26- Çiçekpınar köyü, Garipler Mevkii, F26D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel
sayılı

18.077,53

D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel sayılı

metrekare 18.077,53 metrekare yüzölçümlü,

yüzölçümlü,
11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi,
11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18
İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 pafta, 482 parsel sayılı 15.860,00
pafta, 482 parsel sayılı 15.860,00 metrekare yüzölçümlü,
metrekare yüzölçümlü,
12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi,
12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu köyü, Dere Kenarı Mevkii, 1
Pazarsuyu köyü, Dere Kenarı Mevkii,

pafta,

31

parsel

sayılı

15.699,38

1 pafta, 31 parsel sayılı 15.699,38 metrekare yüzölçümlü,
metrekare yüzölçümlü,
13-) Ordu İli, Merkez

13-) Ordu İli, Merkez

ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel sayılı ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel sayılı
16.369,00 metrekare yüzölçümlü,
14-)

Ordu

İli,

Ünye

16.369,00 metrekare yüzölçümlü,
ilçesi,

14-) Ordu İli, Ünye ilçesi, Yüceler

Yüceler köyü, Yalı Mevkii, P.58 pafta, köyü, Yalı Mevkii, P.58 pafta, 1328
1328 parsel sayılı 21.497,70

parsel

metrekare yüzölçümlü,

yüzölçümlü,

15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi,
Yukarıkirezce köyü, G24C08A3A

sayılı

21.497,70

metrekare

15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi,
Yukarıkirezce köyü, G24C08A3A pafta,

pafta, 2586 ada, 70 parsel sayılı 2586 ada, 70 parsel sayılı 10.326,55
10.326,55 metrekare yüzölçümlü,

metrekare yüzölçümlü,

16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi,

16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi,

Kuyumculu köyü, Arımiçi Mevkii, 8 Kuyumculu köyü, Arımiçi Mevkii, 8
pafta, 270 parsel sayılı 14.040,00 pafta, 270 parsel sayılı 14.040,00
metrekare yüzölçümlü,

metrekare yüzölçümlü,

17-) Samsun İli, Terme ilçesi,

17-) Samsun İli, Terme ilçesi,

Aşağı Söğütlü köyü, Yeniyol Mevkii, Aşağı Söğütlü köyü, Yeniyol Mevkii,
F37C03C

pafta,

283

parsel

sayılı F37C03C

16.390,00 metrekare yüzölçümlü,

pafta,

283

parsel

sayılı

16.390,00 metrekare yüzölçümlü,

18-) Samsun İli,

18-) Samsun İli,

Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü,

Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü, Köycivarı

Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730 Mevkii, F37a23d pafta, 730 parsel sayılı
parsel

sayılı

21.097,23

metrekare 21.097,23 metrekare yüzölçümlü,

yüzölçümlü,
19-) Trabzon İli, Arşin İlçesi,
Fatih

Mahallesi,

Meydan

19-) Trabzon İli, Arşin İlçesi,

Mevkii, Fatih

Mahallesi,

Meydan

Mevkii,

G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel
sayılı 9.650,35 metrekare yüzölçümlü,

sayılı 9.650,35 metrekare yüzölçümlü,

20-) Adana İli, Sarıçam iİlçesi,

20-) Adana İli, Sarıçam iİlçesi,

Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta,
156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00 156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00
metrekare yüzölçümlü,

metrekare yüzölçümlü,

21-) Ankara İli, Kazan İlçesi,

21-) Ankara İli, Kazan İlçesi,

Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11
parsel

sayılı

16.939,00

metrekare parsel

sayılı

16.939,00

metrekare

yüzölçümlü taşınmazlar Şirkete ayni yüzölçümlü taşınmazlar Şirkete ayni
sermaye olarak eklenmiştir.

sermaye olarak eklenmiştir.

Toplam çıkarılmış sermayeyi temsil Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay
eden pay grupları, A grubu nama yazılı grupları,
564.705,883

adet

pay

A

karşılığı 564.705,883

grubu
adet

nama
pay

yazılı
karşılığı

564.705,283 TL’ den; B grubu hamiline 564.705,883 TL’ den; B grubu hamiline
yazılı

239.435.294,117

adet

pay yazılı

239.435.294,117

adet

pay

karşılığı

239.435.294,117

TL’

den karşılığı

oluşmaktadır.

239.435.294,117

TL’

den

oluşmaktadır.

A grubu paylar nama ve B grubu paylar A grubu paylar nama ve B grubu paylar
hamiline yazılıdır.

hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların
devri kısıtlanamaz.

A grubu payların, yönetim kurulu üye A grubu payların, yönetim kurulu üye
seçiminde aday göstermede imtiyazları seçiminde aday göstermede imtiyazları
vardır.

vardır.

Halka arzdan önce Şirket paylarının Halka arzdan önce Şirket paylarının
devri herhangi bir orana bakılmaksızın devri herhangi bir orana bakılmaksızın
Kurul

iznine

kapsamındaki

tabidir.
pay

Bu

madde Kurul

iznine

tabidir.

devirlerinde, kapsamındaki

pay

Bu

madde

devirlerinde,

Şirkette pay edinecek yeni ortaklar için Şirkette pay edinecek yeni ortaklar için
de kurucularda aranan şartlar aranır.

de kurucularda aranan şartlar aranır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları
Kanunu hükümlerine uygun olarak, arasında Sermaye Piyasası Kanunu
kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hükümlerine
paylar

ihraç

sermayeyi

ederek

arttırmaya

ve

Sermaye

Piyasası

çıkarılmış Kurulu düzenlemelerine uygun olarak,
ve

pay kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni

sahiplerinin yeni pay alma hakkının paylar

ihraç

sınırlandırılması ile primli pay ihracı sermayeyi

ederek

arttırmaya

çıkarılmış
ve

pay

konusunda karar almaya yetkilidir. sahiplerinin yeni pay alma hakkının
Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri sınırlandırılması ile sermaye piyasası
çerçevesinde yapılacak ayni sermaye mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı
artırımı için Genel Kurul’ da karar veya nominal değerinin üzerinde veya
alınması zorunludur. Ayni sermaye altında pay çıkarılması konusunda
artırımı işlemlerinde Sermaye Piyasası karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma
Kurulu’ nun ilgili düzenlemelerine ve hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
uyulur.
Sermaye

kullanılamaz.
artırımlarında;

A

Grubu Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar

paylar karşılığında A Grubu, B Grubu karşılığında A Grubu, B Grubu paylar
paylar karşılığında B Grubu yeni paylar karşılığında

B

Grubu

yeni

paylar

çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu
pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını
kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni
payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket
ünvanının

kullanıldığı

belgelerde

gösterilmesi zorunludur.
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.
Sermayeyi

temsil

kaydileştirme

eden

esasları

paylar Sermayeyi

çerçevesinde kaydileştirme

kayden izlenir.
ÖZELLiK

temsil

eden

esasları

paylar

çerçevesinde

kayden izlenir.

ARZ

EDEN

KARARLAR ÖZELLiK

MADDE 17

ARZ

EDEN

KARARLAR

MADDE 17

Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan
taraflar arasında, (B) bendinde sayılan taraflar arasında olan ve (B) bendinde
hususlardaki Yönetim Kurulu kararları sayılan işlemlere ilişkin olan Yönetim
oybirliği

ile

alınmadığı

takdirde Kurulu kararlarının Sermaye Piyasası

kararın gerekçeleri ile birlikte Kurul’ Kurulu’nun özel durumların kamuya
un

özel

durumların

kamuya açıklanmasına

açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde
çerçevesinde
ayrıca

kamuya

yapılacak

toplantısının

ilk

ilişkin
kamuya

düzenlemeleri
açıklanması,

açıklanması, ayrıca karar oybirliği ile alınmadığı
Genel

gündemine

Kurul takdirde yapılacak ilk Genel Kurul

alınarak toplantısının

gündemine

alınarak

ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

A- Taraflar

A- Taraflar

a. Şirket’te sermayenin %10 veya a. Şirket’te sermayenin %20 veya
üzerinde paya veya bu oranda oy üzerinde paya veya bu oranda oy
hakkına sahip ortaklar,

hakkına sahip ortaklar,

b. Şirket’te Yönetim Kuruluna aday b. Şirket’te Yönetim Kuruluna aday
gösterme imtiyazını içeren pay sahibi gösterme imtiyazını içeren pay sahibi
ortaklar

ortaklar

c. Şirket’e danışmanlık hizmeti veren c. (a) ve (b) bentlerinde sayılanların
şirket,

(a)

ve

(b)

bentlerinde %20’den fazla paya veya bu oranda oy

sayılanların %10’dan fazla paya veya hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
bu oranda oy hakkına sahip oldukları ç. Şirket’in iştirakleri,
diğer şirketler,

d. Şirkete işletmecilik hizmeti veren

d. Şirket’in iştirakleri,

şirketler,

e. Şirkete işletmecilik hizmeti veren e. Şirkete portföy yönetim hizmeti
şirketler.

veren şirketler,
f. Şirkete danışmanlık hizmeti veren
şirketler,
g.

Şirkete

inşaat

hizmeti

verecek

ortak

olduğu

bir

müteahhit,
i.

Şirketin

adi

ortaklığın diğer ortakları,
j.

Şirketin

Türkiye

Standartları

Muhasebe

çerçevesinde

Kurulca

belirlenen düzenlemelerde yer alana
ilişkili tarafları,
B- Özellik arz eden kararlar
a.

Şirket’in

portföyünden

B- Özellik arz eden kararlar
varlık a.

Şirket’in

portföyünden

varlık

alınması, satılması, kiralanması veya alınması, satılması, kiralanması veya
kiraya verilmesine ilişkin kararlar,

kiraya verilmesine ilişkin kararlar,

b. Şirket’in portföyündeki varlıkların b. Şirket’in portföyündeki varlıkların
pazarlanması
şirketlerin

işini

üstlenecek pazarlanması

belirlenmesine

kararlar,

ilişkin şirketlerin

işini

üstlenecek

belirlenmesine

ilişkin

kararlar,

c. Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin c. Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin
kararlar,

kararlar,

d. Şirket’in paylarının halka arzında, ç. Şirket’in paylarının halka arzında,
satın alma taahhüdünde bulunan aracı satın
kuruluşun
kararlar,

belirlenmesine

alma

taahhüdünde

bulunan

ilişkin yatırım kuruluşlarının belirlenmesine
ilişkin kararlar,

e. Ortak yatırım yapılmasına ilişkin d. Ortak yatırım yapılmasına ilişkin
kararlar,

kararlar,

f. Şirket’e mali, hukuki veya teknik e. Şirket’e mali, hukuki veya teknik
danışmanlık hizmeti verecek gerçek danışmanlık hizmeti verecek gerçek
veya tüzel kişilerin belirlenmesine veya tüzel kişilerin belirlenmesine
ilişkin kararlar,

ilişkin kararlar,

g. Şirket’e proje geliştirme, kontrol f. Şirket’e proje geliştirme, kontrol veya
veya müteahhitlik hizmeti verecek müteahhitlik, işletmecilik veya portföy
gerçek

veya

tüzel

kişilerin yönetimi verecek gerçek veya tüzel

belirlenmesine ilişkin kararlar,

kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

h. (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin g. (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin
ihraç ettiği menkul kıymetlerin Şirket ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık
portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,

portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
ğ.

Adi

ortaklık

kurulmasına

veya

i. Şirkete işletmecilik hizmeti verecek mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine
gerçek

veya

tüzel

kişilerin son verilmesine ilişkin kararlar,

belirlenmesine ilişkin kararlar.

h.

Şirket

ile

Standartları

Türkiye

Muhasebe

çerçevesinde

Kurulca

belirlenen düzenlemelerde yer alan
ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet
Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) alımına

dayanan

işlemlere

ilişkin

bendinde sayılan taraflardan herhangi kararlar,
birisinin

lehine

nitelikteki
Yönetim

sonuç

doğurucu ı. Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A)

kararlarda,
İlkelerinin

Kurumsal bendinde sayılan taraflardan herhangi
uygulanması birisinin

lehine

sonuç

doğurucu

bakımından önemli nitelikte sayılan nitelikteki kararlar.
işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili
taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler Sermaye
lehine

teminat,

verilmesine

rehin

ilişkin

ve

Piyasası

ipotek 17.maddesinin

işlemlerinde kapsamına

giren

Kanunu’nun

üçüncü
bir

fıkrası

ilişkili

taraf

Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal işleminde bağımsız yönetim kurulu
yönetime
uyulur.

ilişkin
Sermaye

düzenlemelerine üyelerinin
Piyasası

olumsuz

oy

vermesi

Kurulu nedeniyle oybirliğinin sağlanamamış

tarafından uygulaması zorunlu tutulan olması halinde anılan kanun maddesi
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. hükmü uygulanır.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan
işlemler ve alınan yönetim kurulu
kararları geçersiz olup esas sözleşmeye
aykırı sayılır.

