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TESCILE DELIL OLAN BELGELER:
kadrkoy 32.noterli!i'nin 27.9.2017 tarihli ve 31088 yevmiye numarast ile anas6zlegme

1. KURULU$

Ttlrk Ticaret Kanunu'nun Anonim $irketlerin kurulugu hakktndaki hrikumlerine ve 6362 sayrll Sermaye
Piyasast Kanunu (6362 Sayllr Kanun) ile Sermaye Piyasasr Kurulu'nun (krsaca ,,SpK,,) ilgili
dtizenlemelerdeki hUktimlerine uygun olarak faaliyette bulunmak Lizere, Bankacllrk Dr.izenleme ve
Denetleme Kurulu'nun 2210812017 tarih ve 12055 sayrlr uygun gorugii ile Sermaye piyasasr Kurulu,nun
2210912017 tarihi ve 10773 sayrh izni dogrultusunda,
Aga$tdaki adt, soyadl, unvant, yerlegim yeri ve uyrugu yazil kurucu tarafrndan bir Anonim $irket
kurulmug bulunmaktad rr.
Stra No Kurucu Adres Uyruk Kimlik No

r TURKIYE HALK BANKAST BARBARos MAH.$EBBoy soK.No.4
ANoNIM $lRKETl ATA9EHIR/15rANBUL ruRKlYE
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2. glRIGTlN UNVANT

$irketin unvanr HALK vARLtK KIRALAMA ANONIM glnxerl oir.

3. AMA9 VE KONU

$irketin amag ve konusu baglrca gunlardrr,

$irket'in kurulug amact, 6362 sayrlt Sermaye Piyasasr Kanunu, Sermaye Piyasasr Kurulu'nrn ilgili
Tebli$ive SPK'nln ilgili duzenlemeleri geregi "Kira Sertifikasr" ("Sertifika") ihrag etmektir.

$irket, ilgili mevzuat kapsamtnda, kurulug amacrnda yer alan kira sertifikasl ihracr ile fon topladlgr
yattrtmctlarln vekili stfattyla, kurulug amacrnr gergeklegtirmek tizere aga$rdakifaaliyegeri yliruttir:

a'Kendi nam ve kira sertifikasr sahipleri hesabtna her trirIti varllk ve haklarr kaynak kurulugtan
devralmak ve bunlarr kaynak kuruluga veya rigi.incri kigilere kiralamak,
b.Kaynak kuruluga ait varllk veya haklarr mUlkiyet devri olmaksrzrn, vade boyunca kiralamak da d6hil
olmak tizere kendi lehine yonetilmesini konu alan sozlegmeler dr.izenlemek,
c.lhraca dayanak varlrklardan ve haklardan elde edilen gelirleri ve fon kullanlcrndan yaprlan tahsil6larr,
paylarr oranrnda kira sertifikasr sahiplerine odemek veya aktarmak,
d.Kira sertifikasl ihractntn gerektirmesi durumunda vade sonunda baglangrgta anlagllan konularda
sozlegmeye konu varltk ve haklart kaynak kuruluga veya tigrincri kigilere devretmek ve satrg bedelini
kira sertifikasr sahiplerine paylan oranrnda odemek,
e.Sahip oldu$u varltklarl veya miilkiyeti devralmaksrzrn tigUncrj kigilerin sahip olduklarr varlrklarr,
yattrtmctlarln menfaatlerine ve kurulug amacrna uygun olarak yukarrda anrlan faaliyeleri icra edebilmek
ve bu faaliyetlerin yriruttilmesi amaclyla ytinitmek, kendi adrna yonetilmesini saglamak, igletmek ve bu
varltklar tizerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlrklar lizerinde kaynak kurulug veya rigUncri kigiler
lehine Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ilgili dtlzenlemelerinin izin verdigi ayni haklal tesis etmek,
f.Varltk veya haklart sattn alarak Sermaye Piyasasr Kurulu duzenlemeleri gergevesinde ve ilgili Tebli$'de
belirtilen nitelikteki girketlere vadeli olarak satmak yoluyla varlrk veya hak alrmrnrn finansmanrnl
sa$lamak,

g.Munhasrran veya di$er ortaklarla birlikte kar zarar ortaklr$r esastna dayalr olarak yeni ortak girigim
kurmak, bir ortak girigime ortak olmak ve ortakhk paylarrnr satmak,
h. lg sahibi srfatlyla eser sozlegmesine taraf olmak, eseri kiralamak veya satmak, eser sozlegmesine
dayalt kira sertifikasl ihraclnl gergeklegtirmek ve eserin finansmanrnr sallamak igin hizmet, kat veya
arsa kargrlr$r ingaat veya ortak[k gibi sair sozlegmeler dtizenlemek,
i.Yukarrda antlan faaliyetleri gergeklegtirmek amacryla fon kullanlcllal, kaynak kuruluglar, yetkili/aracr
kuruluglar ve 3. kigilerle sozlegmeler akdetmek, maksat ve mevzuuna faydalt olabilecek her trirtu
anlagmalara ve duzenlemelere taraf olmak,
j.Kira sertifikasr sahiplerinin temsilcisi veya grivenilir kigi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikasr

Sayfa 2l 20



sahipleri yararlna kendi lehine do$mug, veya do$abilecek her tiirlu hak ve atacaklarrnr grivence altrna
alma veya maruz kalaca$l risklerden korunma amacryla, teminat olarak her trlrlu menkul ve gayrimenkul
rehni (ipotek) ve sair ayni ve gahsi teminatlan almak, do$mug ve dogacak alacaklan temlik almak,
tigtincti kigilerce verilen garantileri almak, bu amagla gereken her ttir[i hukuki muamelelerde bulunmak,
k'$irketin kaynak kurulugtan devraldl$t gayrimenkuller uzerinde, tapu sicilinde kaynak kurulug lehine
6nallm hakkr tesis etmek ve/veya gayrimenkulterin kaynak kuruluga geri satrgrnl teminen gerekli
anlagmalarr akdetmek, bu yolda gereken trim hukuki muameleleri ifa etmek,
l.Sermaye Piyasasl Kurulu dtizenlemeleri ve kararlart gergevesinde kira sertifikasr ihracrna yonelik sair
iglemleri gergeklegtirmek, sozlegmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, Sermaye piyasasr
Kurulu'nca belirlenecek di$er faaliyeflerde bulunmak,

Yukarrda gosterilen konulardan bagka ileride $irket'in amag ve konusuna uygun olarak, sermaye
piyasasl mevzuattntn izin verdi$i faydalr ve ltizumlu gortilebilecek her trirlii tasarruflarda ve faaliyelerde,
Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan gerekli izinler alrnmak suretiyle igbu Esas Sozlegme'nin $irketin Amag
ve Konusu bagllklt maddesinin 6102 sayrh Trlrk Ticaret Kanunu, 6362 sayrh Sermaye piyasasl Kanunu
ve ilgili mevzuat dairesinde degigtirilmesi suretiyre yaprlabilecektir.

4. $IRKETIN MERKEZI

$irketin merkezi ISTANBUL iti ATA$EHIR itgesi'dir.

Adresi BARBAROS MAHALLESI $EBBoY sK No: 4 B/1 ATA9EHIRyIsTANBUL 'dir.
Adres de$igikli$inde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.
Ayrtca kanuni suresi iginde T.C. Gtimrtik ve Ticaret Bakanlrgr'na ve Ttirkiye Sermaye piyasala,
Birli$i'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adrese yaprlan tebligat girkete yaprlmrg sayrlrr. Tescil ve ilan
edilmig adresinden ayrtlmtg olmastna ra$men, yeni adresini suresi iginde tescil ettirmemig girket igin bu
durum fesih sebebi sayrlrr

5. SURE

$irketin suresi, kurulugundan itibaren slntrsz'dtr.

6. YASAKFMLIYETLER

$irket, igbu esas sozlegmenin 3. maddesinde sayrlan faaliyetler dtgrnda herhangi bir ticari faaliyele
u$ragamayaca$l gibi, aksi Sermaye Piyasasr Kurulu drizenlemeleri tarafrndan kararlagtrrrlmadr$r
muddetge, aga$rda sayrlan faaliyefleride icra edemez.

a' Her ne ad adt alttnda olursa olsun kredi kullanamaz, borglanamaz, sahip oldu$u varlk ve haklarr
yukarrda ifade ed ilen faaliyefl erin yuruttilmesi d rgr nda kullanamaz.
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b. Sahip oldu$u varllk ve haklar rizerinde igbu Esas Sdzlegme'de izin verilenler harig olmak tizere
tiglincli kigiler lehine higbir ayni hak tesis edemezve bu varlrk ile haklar uzerinde kira sertifikasr
sahiplerinin menfaatlerine aykrrr bir gekilde tasarrufta bulunamaz.

c. Kira sertifikalarr itfa edilinceye kadar $irket portfoyrinde yer alan varlrk ve haklar, $irket yonetiminin
ve denetiminin kamu kurumlartna devredilmesi halinde dahi teminat gosterilemez, kamu alacaklarrnln
tahsil amacl da dahil olmak tizere haczedilemez, iflas masaslna dahil edilem ez aynca bunlar hakklnda
ihtiyati tedbir karan verilemez.

7. KIRA SERTIFIKALARININ IHRACI

Kira sertifikalartnln ihracl Sermaye Piyasasr Kanunu, ilgili Tebli$ ve itgili diger mevzuat htikumlerinde
yazrh usu! ve esaslara gore gergeklegtirilir.

Kira sertifikalart halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satrtmak izere ihrag edilebilir. Halka arz
edilmeksizin yapllacak sattglar, tahsisli satrglar ve nitelikli yatrrrmcrya satlg olmak uzere iki gekilde
yaprlabilir.

$irket, aynr anda birden fazla trirde kira sertifikasr ihrag edebilir.

Kira sertifikasl sahipleri, kendi tertiplerine iligkin ihraca dayanarak varlrk ve haktardan elde edilen
gelirlerde paylarr orantnda hak sahibidirler. Kira sertifikasl ihracr igleminin gerektirmesi durumunda vade
sonunda varltk ve haklar $irket taraflndan kaynak kurulug ve/veya i.iguncri kigilere satrlr ve satrg bedeli
kira sertifikasr sahiplerine paylarr oranrnda odenir.

Vadlk ve haklardan elde edilecek gelirlerin kira sertifikasr sahiplerine dagttrlmastna iligkin esaslar ilgili
Tebli$ gere$i kira sertifikalarlnln halka arz edilmesi durumunda bu kira sertifikalarrna ait izahname ve
sirkulerde, di$er durumlarda ise ihrag doktimanlannda yer verilir.

Sayfa 4l20



lzahnamenin, ihrag belgesinin ve ihraca iligkin di$er belgelerin igerigine, hazrrlanmasrna,
onaylanmaslna, yaylnlanmaslna, tescil ve ilantna, izahnamede yer alacak finansal tablolara,
izahnamedeki de$igikliklere, ihraggr srfatryla $irket tarafrndan yaprlacak ilan ve reklamlara iligkin
hususlarda, kira sertifikalartntn ihrag ve sattg esaslan ile ihraggr srfattyla $irket'in finansal raporlama,
ba$tmstz denetim ve kamuyu aydrnlatma ytikrimltiltiklerinin belirlenmesinde ve itgili Teblig'de yer
almayan di$er konularda Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ilgili duzenlemelerine uyulur.

Her bir tertip kira sertifikaslna konu varllk ve haklar ve bunlardan elde edilecek gelirler ile katlanllacak
giderler, ilgili kira sertifikasr bazrnda $irket'in muhasebe kayrtlarrnda ayn ayn izlenir.

8. KIRA SERTIFIKAI.ARIN IN ITFASI

Halka arz edilecek kira sertifikalartntn itfaslna iligkin esaslara izahname ve sirktilerde yer verilir. Tahsisli veya
nitelikli yattnmctlara veya yurtdrgrna sattlacak kira sertifikalann itfasrna iligkin esaslara sciz konusu satrg iglemi
igin d0zenlenecek sozlegmeler ile diger her ttirlii belgelerde yer verilir ve belirlenen usuller gergevesinde itfa
edilir.

Kira sertifikasr igleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varhk ve haklar girket tarafrndan kaynak kurulug
veya [gtincti kigilere sattltr ve satrg bedeli kira sertifikasr sahiplerine paylarr oranrnda odenir.
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Fon kullanrctlart veya 0gtincti kigilerin $irket'e kargr olan odeme yrikiim[iliiklerinin yerine getirilmemesi

durumunda, dayanak varltk ve hakktn sattlarak kira sertifikasr sahiplerinin olasr zararlarrnrn tazmin edilmesi de

ddhil olmak tizere, yattrtmctlartn menfaatlerinin korunmasrna yonelik $irket yonetim kurulu tarafrndan ahnacak

tedbirlerin Kurula yaprlan ihrag bagvurusu agamasrnda sozlegmeler vasrtasryla dUzenlenmig olmasr zorunludur.

Kira sertifikalart, izahnamede veya halka arz edilmeksizin ihrag yaprlmasr durumunda, di.izenlenen ihrag

doktimanlart ve/veya sozlegmelerde belirlenen esaslar gergevesinde itfa edilir.

9. SERI\,IAYE

$irketin sermayesi, beheri 1,00 Tlirk Lirasr degerinde 100000 paya aynlmtg toplam 100000,00 Ttirk
Lirast de$erindedir.Bu paylann tamamr nama yazrhdrr.

-Beheri 1,00 Ttirk Lirast de$erinde 100000 adet paya kargrlrk gelen 100000,00 Turk Lirasl TURKIYE
HALK BANKASIANONIM $lRKET| tarafrndan nakdi,
olarak taahhrit edilmigtir.

100.000 (ytizbin) Turk Lira'hk sermayenin tamamt ortaklar tarafrndan taahhlit edilmig olup muvazaadan
ari olarak nakden odenmigtir.

Pay senetleri en az 1 ( Bir) Tiirk Lira'ltk ktiptirler halinde bastlrrlabilir. Pay senetleri veya yerine gegecek
olan ilmuhaberleri bastrrmaya Yonetim Kurutu yetkiri ve gorevtidir.
Paylartn devri ve [izerlerine hak tesisi, Turk Ticaret Kanunu ve diger ilgili mevzuat hrikumlerine gore
ytirrittlltir.

1 O. SERMAYENIN ARTIRILMASI VE ATTTILMASI

$irket'in sermayesi, Ttirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ile ilgili mevzuat gergevesinde arttrrrlabilir
veya azaltrlabilir.

Sermayenin artttrtlmast, pay sahiplerinin arttgt taahhtit etmeleri, harigten yeni pay sahipleri alnmasr ve fevkalade
ihtiyat hesaplart ile sermayeye gevrilmesi mUmkiin olan di$er kargrhk hesaplarrnda birikmig meblagrn sermayeye
ilavesi geklinde yaprlabilir.

Genel Kurul, yeni pay senetleri glkartlmast suretiyle sermayenin arttrrrlmasrna karar vermesi halinde, girketin
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mevcut sahiplerinin sahip olduklarr paylarr oranrnda rtrghan haklarr vardrr.

11. PAYI..ARIN DEVRI

Pay devrine iligkin Ttirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve sair ilgili mevzuat hrjklimle1 sakll
olmak tizere $irket'in (a) birlegme ve boltlnme iglemlerine taraf olmasr, (b) bir kiginin girket
sermayesinin do$rudan veya dolayll olarak o/o1}'u veya daha faztasrnr temsil eden paylarr edinmek
suretiyle $irket ortaQr olmast veya bir orta$a ait paylarrn girket sermayesinin % 10, yo 20, % 33 veya %
S0'sini agmasl sonucunu veren pay edinimleri ile bir orta$a ait paylaln bu oranlarrn altrna dugmesi
sonucunu veren pay devirleri ve (c) yonetimsel veya oy imtiyazl veren paylaln herhangi bir orana
baktlmaksrzln devri Sermaye Piyasast Kurulunun iznine tabidir. $irket, ortaklarrn isim ve adresleri ile
sahip olduklarl paylarl gosteren bir pay defteri tutar. $irket, pay defterinde isim ve adresleri kayll olan
gahst, kanuni ortak olarak kabul eder.

1 2. PAY SENETLERININ BOLONMEZLIGI

Her pay $irket nazannda boltinmez bir btltrindilr.

Birden fazla kigiler bir paya birlikte sahip iseler, bunlar girket'e kargl haklalnr mrigterek temsitci marifeti
ile kullanabilirler. Temsilci tayin etmedikleri hallerde, $irket'in mr.igterek maliklerden herhangi birine
yapacagr tebligat bunlann hepsi hakkrnda gegerli olur.

Bir payrn intifa hakkr ile mtilkiyeti de$igik kigitere ait olursa, buntar dahi haklarrnr mtigterek bir temsilci
marifeti ile kullanrrlar. Mtigterek malikler temsilci tizerinde anlagamazlar ise, $irket intifa hakkr sahibini
$irket'e kargr haklartn kullanttmastnda kanuni sahip kabul eder. lntifa hakkr sahipleri birden fazla ise
bunlar da mrigterek bir temsilci marifeti ile temsil edilirler.

1 3. TOPISNTILARDA BAKANLIK TEMSILCISI BULUNDURULMASI

Gerek ola$an ve gerekse ota$ani.istu Genel Kurul toplantrlannda Gumrtik ve Ticaret Bakanllgr
Temsilcisinin bulunmast ve toplantr tutanaklannr ilgiliterle birlikte imza etmesi garttrr.

Temsilcinin gryablnda yaprlacak Genel Kurul toplantrlannda ahnacak kararlar ve Bakanlrk Temsilcisinin
imzasrnr tagrmayan toplantl tutanaklarr gegerti degildir.
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14. YONETIM KURULU ve SORESI

$irketin igleri ve idaresi Genel Kurul taraftndan Trirk Ticaret Kanunu Hr.ikrimle1 gergevesinde segilecek
en az 3 tiyeden en gok 10 tiyeden olugan bir yonetim kurulu tarafrndan yrirtitrilur.Ydnetim Kurulu sriresi
1 - 3 yrl arasrdtr. llk Ydnetim Kurulu i.iyesi olarak 3 yrlhgrna agagrdakiler segilmigtir.

*********** KiMIiK No'Iu , KUQUKYALI MERKEZ MAH. MUSTAFA KEMAL ATATURK cAD. DURUKENT
siTESi A BLOK NO:78 iq rnet No: 19 MALTEPE / iSTANBUL adresinde ikamet eden, yAHyA
BAYRAKTAR Y6netim Kurulu Uyesi olarak segilmigtir.

*********** Kimlik No'!u , slTE MAH. CEVAHIR cAD. soyAK yENI$EHln slresl 9ELALE EVLERI D3
BLOK NO: 6N iq Xnnt No: 44 UUnnruiyE / |STANBUL adresinde ikamet eden, SERDAR SURER
Yonetim Kurulu Uyesi olarak segilmigtir.

*********** Kimlik No'lu , MADENLER MAH. PALANDOKEN cAD. iognlisr KENT siTESi Tlp 4-3g
BLOK NO: 11EN iQ l(APl NO: 38 UMRANiye I ISTnNBUL adresinde ikamet eden, HAKAN ERYILMM
Yonetim Kurulu Uyesi olarak segilmigtir.

15. $IRKETIN IDARESIVE TEMSILI

Yonetim Kurulu, $irket Esas S6zlegmesi ve ilgili mevzuat hukrimle1 geregi Genel Kurul'un mtinhasrr
yetkisine blraktlanlar dlgrndaki ttim konularda, igbu Esas Sozlegme ve ilgili mevzuat hrikrimlerine uygun
olarak alaca$r kararlar gergevesinde, $irket'i idare ve temsil eder. $irketin yonetimi ve drgarrya kargr
temsili Yonetim Kurulu'na aittir.
Ba$tmstz Yonetim Kurulu tiyelerine iligkin Sermaye Piyasasl Kurulu dtizenlemeleri sakldrr. Bagrmsrz
Yonetim Kurulu tiyesinin sorumlulu$u Sermaye Piyasasr Kurulu dlizenlemeleri gergevesinde kurumsal
yonetim ilkelerinde tanlmlanan gorevleri ile srnrrhdrr.

$irket, Yonetim Kurulu taraflndan 6102 sayrlr Ttirk Ticaret Kanunu Madde 366 ve 367 uyarrnca idare,
temsil ve ilzam edilir. $irket adtna tanzim veya akdedilen herhangi bir belgenin veya s6zlegmenin
gegerli olabilmesi ve $irket'in ilzam edilebilmesi igin, soz konusu belge veya sozlegmenin herhangi iki
Yonetim Kurulu Uyesiveya Ydnetim Kurulu taraflndan belirlenecek imza yetkilileri tarafrndan girket kage
veya unvanl altrnda imzalanmrg olmasr zorunludur.
Yonetim Kurulu, dtizenleyece$i bir ig ydnergeye gore, $irket'in yonetimini, klsmen veya tamamen bir
veya birkag Yonetim Kurulu Uyesine veya uguncti kigiye veya komitelere devretmeye yetkilidir.
Yonetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya dahafazla murahhas [iyeye veya mtidtir otarak rigtincri kigilere
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devredebilir. En az bir yonetim kurulu riyesinin temsil yetkisine haiz olmasr garttrr.

16. TEMSILE yETKlLl O|_ANIAR, TEMSIL $EKLIVE GOREV DAGlLlMr

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil gekli:

ilr g yrt igip ***'t******* Kimlik No'lu , KUeuKyALl MERKEZ MAH. MUSTAFA KEMAL ATATURK cAD.
DURUKENT slTESl A BLOK No: 78 iq rnel No: 19 MALTEPE / ISTANBUL adresinde ikamet eden,
YAHYA BAYRAKTAR (Yonetim Kurulu Uyesi ) Temsile Yetkili olarak segilmigtir.
Yetki $ekli: (HAKAN ERYILMAZ) ile birlikte Mrigtereken Temsile Yetkitidir.

Itr e yrt igip *******1*** Kimlik No'lu , slTE MAH. CEVAHIR cAD. soyAK yENI$EHIR siTESl $ELALE
EVLERi D3 BLOK NO: 6N lQ KAPI NO: 44 UUnnUiye / ISTANBUL adresinde ikamet eden, SERDAR
sURER (Y6netim Kurulu Uyesi ) Temsile yetkili olarak segilmigtir.
Yetki $ekli: (YAHYA BAYRAKTAR) ile birlikte Mtigtereken Temsite Yetkilidir.

ilf g ylt i9i;1 *********** Kimlik No'lu , MADENLER MAH. PALANDOKEN CAD. lOeRUSf KENT SITES|
TIP 4-38 BLOK NO: 1 1EN l9 KAPI NO: 38 UMRANIYE I ISTRNBUL adresinde ikamet eden, HAKAN
ERYILMAZ (Yonetim Kurulu Uyesi ) Temsire yetkiri olarak segilmigtir.
Yetki $ekli: (SERDAR sURER) ite birtikte Mtigtereken Temsite yetkitidir.

17. YONETIM KURULU

$irketin igleri ve idaresi Ttirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr htikumlerine uygun olarak
Genel Kurul taraftndan segilecek en az rlg (3) adet tiyeden olugan bir Yonetim Kurulu tarafrndan
yurUttilUr. En az biry6netim kurulu tiyesinin Sermaye Piyasasl Kurulu'nun kurumsal y6netime iligkin
dtizenlemelerinde saytlan nitelikleritagryan ba$rmsrz tiye olmasl zorunludur.

Yonetim Kurulu uyeleri en az bir (1), en gok ug (3) yrl igin segilebilirler. Segim sriresi sona eren yonetim
Kurulu Uyeleri yeniden segilebilir. llk yonetim kurulu riyeleri rig (3) yrl igin segitmiglerdir. yonetim kurulu
tiyeleri, esas sozlegmeyle atanmtg olsalar dahi, giindemde ilgili bir maddenin bulunmasr veya
gundemde madde bulunmasa bite haklr bir sebebin varlrgl halinde, Genel Kurul karalyla her zaman
gorevden ahnabilirler. Yonetim kurulu tiyesi olan tr.izel kigi, kendi adrna tescil edilmig bulunan kigiyi her
an de$igtirebilir.6102 sayrll Turk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarrnca, herhangi bir nedente
tiyeliklerden birinin bogalmasl halinde yerine yeni Uye tayini Yonetim Kurulu'nun kalan riyeleri tarafrndan
yaptltr. Ancak ttizel kigi Ydnetim Kurulu i.iyesini temsilen atanan gergek kiginin azil, istifa, vefat veya
herhangi bir nedenle gorevinden aynlmast halinde, trizel kigi Yonetim Kurulu uyesi kendi adrna yonetim
Kurulu toplantllarln kattlacak gergek kigiyi yine kendisi belirleyecektir. Bu gekilde segiten yeni tiye veya
tiyeler ilk ola$an veya ola$antistri Genel Kurul Toplantrsrna kadar gorev yapar. Uyenin asaleten tayini ilk
Genel Kurul'un onaylna ba$lrdrr. Yonetim Kurulu tarafrndan tayin olunan riye Genel Kurul,ca
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onaylanmadrgr takdirde bogalan tiyeli$e Genel Kurul'ca yeni bir segim yaprlrr.

Genel Kurul 6nce yonetim Kurulu'nun tiye saytsrnr tespit eder ve bundan sonra Y6netim Kurulu riyele1ni
se9er. Tiizel kigiler Yonetim Kurulu'na riye segildi$i takdirde, ttlzel kigiyle birlikte tuzel kigi adrna tUzel
kigi taraflndan belirlenen sadece bir gergek kigi de tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilanrn yaprlmrg oldu$u
$irket'in internet sitesinde hemen agrklanrr. Trizel kigi adrna sadece bu tescil edilmig kigi toplantrlara
kattlabilir' Bu takdirde ttizel kigiler adtna toplantrya katllan her Yonetim Kurulu r.iyesinin, yonetim
Kurulu'nda bir oy hakkr vardlr.

18. YONETIM KURULU ToPI.ANTII.ARIVE NISAP

Yonetim Kurulu, yonetim kurulu bagkanr veya varsa bagkan vekilinin daveti r.izerine gerekli g6rrilen her
zaman $irket merkezinde yaprllr. Her yonetim kurulu iiyesi bagkandan, yonetim kurulunu toplantlya
ga$trmaslnt isteyebilir. Yonetim kurulu tiyelerinin go$unlu$unun tasvibi ile ve r.iyelerin tamamlna yaztlt
veya sozlti olarak haber vermek suretiyle Ttirkiye'de herhangi bir yerde veya yurt drglnda y6netim kurulu
toplanttsr yaprlabilir.

Ydnetim Kurulu riye tam saylslntn go$unlu$u ile toplanrr ve kararlann gegerli olabilmesi igin toplantrda
hazrr bulunan uyelerin gogunlugunun olumlu oyu garttlr.

Fon kullanlctst ile $irket kurucusunun aynr oldu$u kira sertifikasl ihraglalnda, varlrk ve haklarrn
sattlmast veya kira sertifikasr sahipleri lehine rehnedilen varhk ve haklaln paraya gevrilmesi de dahil
ihraca dayanak olugturan onemli iglemlerin gergeklegtirilmesine iligkin kararlarda Bagrmsrz yonetim
Kurulu iiyesi veya iiyelerinin olumlu oy kullanmasr garttrr.

Uyelerden higbiri toplantl yapllmast isteminde bulunmadr$r takdirde, Yonetim Kurulu kararlarr,6102
sayllt Ttirk Ticaret Kanunu Madde 390 do$rultusunda Uyelerden birinin belirli bir konuda yaptlgr oneriye,
en az tiye tam saylslnln go$unlu$unun yaztlt onayt ahnmak suretiyle de ahnabilir. Bu durumda onerinin
ttim Ydnetim Kurulu Uyelerine yaprlmrg olmasr kararrn gegerlilik gartrdrr. onaylarrn aynr kagrtta
bulunmast gart de$ildir; ancak onay imzalarrnrn bulundugu ka$ltlarrn tumtinrin yonetim Kurulu karar
defterine yaplgtrrtlmasl veya kabul edenlerin imzalannr igeren bir karara doniigti.irui[ip karar defterine
gegirilmesi karann gegerliligi igin gereklidir.

Her bir Yonetim Kurulu tiyesinin bir oy hakkr vardrr. Bagkan veya riyeler toplantrda bulunmayan Uye
adrna vekaleten oy kullanamaz.
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19. YONETIM KURULUNUN GOREVYETKI VE UCRETLERI

Yonetim Kurulu,6102 saytlr Ttirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasast Mevzuatr ve di$er mevzuat
hiiktimlerine gore belirlenmig gorev ve sorumluluklan ile igbu Esas Sozlegme'nin di$er maddelerinde
belirtilenlerin yantnda, aga$rda belirtilen iglemlerin yerine getirilmesinden sorumludur:

a. Yonetim Kurulu, kira sertifikalartntn ihract ve ihrag edilen sertifikalarla ilgili odemelerin yaprlmasr ve
sertifikalartn itfasl igin ilgili sermaye piyasasr mevzuatr hrikumleri uyarrnca yaprlmasr gerekli buttin ig ve
iglemleri ytirutlir.

b. Ydnetim Kurulu, kira sertifikast ihrag etme karan almaya yetkilidir. Yonetim Kurulu kira sertifikasr
ihract gergevesinde kaynak kurulug, fon kullanrcrlarr, yetkiti kurutuglar ve rigrincu kigiler ile gerekli ttim
s6zlegmeleri imzalamaya yetkilidir.

c. Yonetim Kurulu, her bir tertip kira sertifikasr ihractndan elde edilen gelirlerin kira sertifikasl sahiplerine
paylarr oranlnda odenmesinden sorumludur.

d. $irket, yalnzca kira sertifikasl ihract, ihraca dayanak iglemlerin gergeklegtirilmesi ve mevzuat
uyarlnca faaliyetinin devaml kapsamrnda katlanrlmasr gereken harcamalarr yapabilir. Bu kapsamda
$irket taraftndan emsallerine uygun olmayan harcamalar yapllmaz. Yaprlacak bu harcamalarda
sorumluluk girket Yonetim Kurulu'na aittir.

e. Her bir tertip kira sertifikasl ihractna iligkin varlrk ve haklar gerektiginde satrlmak suretiyle ilgili kira
sertifikasl sahiplerine odenmeden, $irket iste$e ba$ll olarak tasfiye edilemez. Bu hilkmrin
uygulanmasrndan Yonetim Kurulu sorumludur.

f. Yonetim Kurulu her bir tertip kira sertifikasr ihracr oncesinde fon kullanrcllan veya iig1ncri kigilerin
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$irkete kargl olan odeme yrikrimliiltiklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varllk veya
hakktn satrlarak kira sertifikasr sahiplerinin olasr zararlarrnrn tazmin edilmesi dahil olmak tjzere,
yattrtmcllarln menfaatlerinin korunmastna ydnelik sdzlegmelere drizentenmesi suretiyle gerekli tedbirteri
almaya yetkilidir.

g' Kurucu'nun fon kullantctsl olarak yer aldr$r kira sertifikasl iglemlerinde varlk ve haklarrn satrlmasl
veya kira sertifikasl sahipleri lehine rehnedilen varhk ve haklarrn paraya gevrilmesi dahil ihraca dayanak
olugturan 6nemli iglemlerin gergeklegtiritmesine iligkin allnacak kararlarda sorumluluk ydnetim Kurulu,na
aittir.

h. Kira sertifikasr sahiplerine yaptlacak odemelerin vadeleri Yonetim Kurulu tarafrndan belirlenir ve buna
iligkin bilgilere izahnamede veya ihrag belgesi ve diger ihrag dokrimanlarrnda yer verilir. Odemeler
$irket'in devraldl$1, vekaleten y6netim sozlegmesine konu ettigi, yonettigi veya allp-sattrgt, varlk ve
haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarrndan kargrtanrr.

i. Kira sertifikasl ihraglarlnda ihraca dayanarak varhk ve haklara iligkin tahakkuk eden gelirler , bu varlk
ve haklardan yaptlan tahsilatlar ve kira sertifikasr sahiplerine yaprlan odemeleri igeren yatrlm raporu,
soz konusu kira sertifikasr itfa edilene kadar riger aylrk hesap donemleri itibariyle yonetim Kurulu
tarafr ndan dlizenlenir.

j. Yonetim Kurulu gorev ve sorumluluklannl sa$lrkll bir gekilde yerine getirilmesini teminen, ilgili
mevzuatln gerekli gordugti ve kendisinin uygun butdugu komite ve birimler olugturabilir.

k' $irket Ydnetim Kurulu ayrlca Ttirk Ticaret Kanunu, ilgili Teblig ve ilgili mevzuatrn kendisine verdigi
sair gorevleri ifa eder.

l' Yonetim Kurulu Bagkan ve uyeleri $irket'e ait srrlan ve gizli kalmasr gereken konulal ifga edemez ve
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kend ilerin i n veya ri grincU gah rslan n menfaati ne kullanamazlar.

Yonetim Kurulu Bagkan ve Uyeleri'ne yapacaklan hizmetler igin ayhk belirli bir iicret, katllacaklan her
toplantl igin bir huzur hakkt, ikramiye prim ve/veya yrlhk kardan pay odenebilir. Odemenin miktar ve gekli

Ortaklar Gene! Kurulu'nca kararlagtrnlrr. Ba$rmsrz Yonetim Kurulu Uyeleri'nin iicretlendirilmesinde
Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ilgili htikrimlerine uyulur.
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20. GENEL KURUL

Genel Kurul, bu Esas Sozlegme ile dtlzenlenen hususulardrglnda,6102 sayrlr Trirk Ticaret Kanunu,
6362 saylll Sermaye Piyasast Kanunu ve ilgili sair mevzuatta mtinhastran genel kurula verilen gorevleri
yapar, yetkileri kullanlr ve kararlarr alrr.

Genel Kurul toplanttlart, Yonetim Kurulu tarafrndan hazrrlanlp, Genel Kurul tarafrndan onaylanan Ig
Yonergeye gore yaprhr. Genel kurul toplantrlannda aga$rdaki esaslar uygulanacaktrr.
a.Davet $ekli: Genel Kurullar, ola$an veya ola$antistti olarak toplanlrlar. Genel Kurul'u toplanttya
Yonetim Kurulu ga$rrrr. Bu toplantllara davette 6102 sayrlr Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasasr
Mevzuatr'nln ilgili htiktimleri uygulanrr.
b.Toplantr Vakti: Ola$an genel Kurul, $irketin hesap donemi sonundan itibaren ug ay igerisinde ve
senede en az bir defa, Ola$antistri Genel Kurul ise $irket igterinin icap ettirdigi hallerde ve zamanlarda
toplanrr.

c.Rey Verme ve Vekil Tayini: Ola$an ve Ola$antistU Genel Kuru! toplantrlarrnda hazlr bulunan pay
sahiplerinin veya vekillerinin bir pay igin bir oyu vardlr. Genel Kurul toptantrlarrnda, pay sahipleri
kendilerini, di$er pay sahipleri veya harigten tayin edecekteri vekil vasrtasr ile temsil ettirebilirler.
$irket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylanndan bagka temsil ettikleri pay sahibinin sahip oldugu oylal
da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanrlmastna iligkin olarak Grimllk ve Ticaret Bakanlrgr
duzenlemelerine uyulur. Vekaletnamelerin geklini, ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gergevesinde
Yonetim Kurulu tayin ve ilan eder.6102 sayrlr Tlirk Ticaret Kanunu Madde 428 ve Madde 42g hriktjmleri
sakhdrr.
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d.Mtizakerelerin Yaptlmast ve Karar Nisabr: $irket Otagan Genet Kurul toplantrlalnda, 6102 sayrl Trirk
Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesinde, Ola$anr.istri Genel Kurul Toplantrlalnda da Ttjrk Ticaret
Kanunu'nun 413. Maddesindeyaah hususlar ile Sermaye Piyasasr Kanunu, ilgili mevzuat ve Esas
Sozlegme gere$i Genel Kurul'un g6rev ve yetkisinde olan hususlar mrizakere edilerek gerekli kararlar
altntr' Genel Kurul Toplantrlart ve toplantrlardaki karar nisabr,6102 sayllr Ttjrk Ticaret Kanunu ve
sermaye piyasasr mevzuatrnrn ilgili hrjkrjmlerine tabidir.
e.Toplantl Yeri: Genel Kurul, $irket'in yonetim merkezi binastnda veya merkezin bulundu$u gehrin
uygun bir yerinde toplanrr.

f'Toplantrda Komiser Bulunmast: Ola$an ve ola$antistti genel kurul toplantllarrnda Bakanllk Komiserinin
haztr bulunmasl gartttr. Komiserin yoklu$unda yaprlacak genel kurul toplantrsrnda alrnacak kararlar
gegersizdir.

21. DENETIM VE BAG|MS|Z DENETIM KURULU$U

$irket'in ve ilgili mevzuatta ongortilen di$er hususlann denetiminde 6102 sayrll Tiirk Ticaret Kanunu,nun anonim
girketlerin denetimine iligkin htiktlmleri ile sermaye piyasasr mevzuatr ile ilgili mevzuat hriktimleri uygulanrr.

$irket, Sermaye Piyasast mevzuatt ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar gergevesinde Ba$rmsrz
Denetleme Kurulugunu seger, faaliyet hesaplartnt, finansal tablolarrnr ve Yonetim Kurulu yrlllk faaliyet raporunu
ba$tmstz denetime tabi tutar, ba$lmstz denetimden gegmig yrlsonu finansal tablolannr ve yonetim Kurulu yrllrk
faaliyet raporunu genel kurula sunar, ba$rmsrz denetim raporlannr belirtilen stire ve yerlerde yayrmlar.

22. BAGIMSIZ DENETIM KURULU$UNUN VE DENET9ILERIN SORUMLULUGU
Ba$tmsrz denetim kurulugu ile ba$rmsrz denetgi ve ozel denetgiler, gorevlerini yerine getirirken kusurlu
hareket ettikleri takdirde, hem girkete hem pay sahiplerine hem de girket alacaklrlalna kar9r, verdikleri
zarar dolaytstyla, sorumlu olurlar. $irketin u$radr$r zararn tazminini, girket yonetim kurulu ya da pay
sahiplerinden herhangi birisi isteyebilir.

23. BlLANgO KAR VE ZAMR HESABT

$irket'in hesaplart 6362 Sermaye Piyasasr Kanunu ve sair ilgili mevzuat htikrimleri gergevesinde belirlenecek
esas ve usullere uygun olarak tutulur ve net donem kan aynr esas ve usullere gore hesaplanrr. Bilango, kar ve
zarar cetveli ile mevzuat uyartnca ilgili resmi merciler tarafrndan gerekli gortilecek di$er mali tablo ve raporlar
mevzuatla tespit edilecek esaslar gergevesinde ilgili mercilere gonderilir ve yayrmlanrr.

24.ILAN

$irket'e ait ilanlar 6102 sayllr Ttirk Ticaret Kanunu Madde 35 ve Sermaye piyasasr Mevzuatr
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htikUmlerine uygun olarak yaprhr. Ancak Genel Kurul'un toplantrya ga$nlmasrna ait ilanlarrn 6102 saytlt
Ttirk Ticaret Kanunu Madde 414 hrlkmti gere$ince toplantl grinleri harig olmak r.izere en az2 (iki) hafta
ewel yaprlmast zorunludur.

sermaye azalttlmaslna ve tasfiye ye ait ilanlar igin 6102 sayrlr Trirk Ticaret Kanunu ve sermaye
Piyasasr Mevzuatl'n I n ilgili hri krimleri uygulan r r.

6102 saylll Turk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat tahtrnda duyurulmasr gereken hususlar, $irket'in
internet sitesi rizerinden ilan edilir.

25. HESAP DONEMI

$irketin hesap ytll, Ocak aylnln 1. grintinden baglar ve Arallk aytntn 31. gtinti sona erer. Fakat birinci
hesap yrll, $irketin kesin olarak kuruldu$u tarihten itibaren baglar ve o senenin arahk aytntn otuz birinci
gtinri sona erer.

26. FINANSAL TABLO vE MPoRI-AR sERMAvE plyAsAst KURULUNA GoNDERILEcEK BELGELER

$irket'in bilangolart, kar ve zarar cetvelleri, ytllrk Yonetim Kurulu faaliyet raporlan, ba$rmsrz deneleme rapo4arr,
nakit aktm, ozkaynaklar de$igim ve kar da$rtlm tablolarr Ttirk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasasr Kanunu ve ilgili
mevzuat huktimleri gergevesinde diizenlenir ve sriresinde Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nda yayrnlanrr.

Aynca sermaye piyasasl mevzuatlntn ongordti$il girketin faaliyetleri ile ilgili diger tablo ve raporlar da mevzuafla
ongorrilen sUreler iginde SPK' ya gonderilir.

27. YETKILIMAHKEME

$irket ile pay sahipleri araslnda $irket iglerine iligkin olarak grkabilecek anlagmazlrklarda, girket merkezinin
bulundugu yer olan lstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

28. KARIN TESPITIVE DAGIIMI

$irket'in bir hesap donemi, iginde elde etti$i gelirterden, her turl[i gider, kargtlrklar, amortismantar,
vergiler ve sair yasal ve mali ytiktimltiltlkler tutarr indirildikten sonra kalan miktar net donem ka1 tegkil
eder. Bu suretle tespit olunan net donem karr aga$rdayazh gekil ve oranlarda slrasryla tefrik ve tevzi
olunur.

a)Karln %5'i odenmig sermayenin ytizde yirmisine ulagrncaya kadar genel kanuni yedek akgeye ayrrlrr.
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b)Bakiyeden odenmig sermayenin Yol'i orantnda birinci temettri ayfllarak trim pay sahiplerine, girketin
esas sermayesine mahsuben odedikleri miktarlar nispetinde dagrtrlrr.
c)Karrn geriye kalan ktsml, Genel Kurul'un tespit edecegi gekil ve surele tefrik ve tevzi edilir.
d)Pay sahiplerine %5 orantnda kar payt odendikten sonra, kalan kar Genel Kurut kararrna g6re krsmenveya tamamen ikinci kar payl olarak da$rttlabilece$i gibi, da$rtttmayarak Trirk Ticaret Kanunu, nun 521.Maddesi uyarnca kendi istegi ire ayrrdr$r yedek akge orarak da sakranabirir.
e)Pay sahiplerine kara igtirak eden di$er kimselere da$rtrtmasr kararlagtrrrlmrg olan krsrmdan,sermayenin %5'i oranlnda kar payr dtigrildtikten sonra bulunan tutarrn o/o1o'uTurk ricaret Kanunu,nun
519. Maddesinin ikincifrkrasr uyannca genel kanuniyedek akgeye eklenir.
f)Kar payr' da$ltlm tarihi itibariyle mevcut paytarrn tLimune, bunlarrn ihrag ve iktisap tarihleri dikkateallnmakslzrn egit olarak da$rtlllr.
g)Da$ltrlmaslna karar veriten kartn da$rtrm gekli ve zamant, yonetim Kurulu,nun bu konudaki tektifilizerine Genel Kurul taraflndan kararlagtlnhr.
h)Bu Esas sozlegme htlkrimlerine gore Genel Kurul tarafrndan veriren kar dagrtrm karan geri alnamaz.

29. YONETIM GIDERLERI

$irketin yonetim giderleri ile sertifikalann ihrag ve itfasrna iligkin giderler ve girket,in faaliyefleri sr.iresincekatlanmak zorunda oldu$u sair giderler, yaprlacak sozlegmelere istinaden hissedarlardan veya kaynakkuruluglardan tahsil edilir. $irket'in yonetimine iligkin giderler ile ilgili bilgilere, izahnamede veya ihragbelgesi ve di$er ihrag dokumantarrna yer verilir.

30. YEDEKAK9E

Yedek akgelerin ayrltmasl hususunda Trirk ricaret Kanununun 51g ila 523. maddeleri hukrimleri
uygulanrr.

sl. glRKETlN TASFIYESI

$irket'in fesih ve tasfiyesi gerekti$i takdirde, Genel Kurul olaganrlstti toplantrya gagrlarak bu husustakarar altntr ve tasfiye iglemleri sermaye Piyasasr Kurutu'nun mevzuat gergevesinde belirleyecegiyonteme uygun olarak ytirrittiltir' Sermaye piyasasr mevzuatrnda bu konuda yer alan hriktlmlermahfuzdur.

Her bir tertip kira sertifikasl ihracatrna iligkin varhk ve haklar gerektiginde satrtmak suretiyle ilgili kirasertifikasr sahiprerine odenmeden, girket istege bagrr orarak tasfiye ediremez.

Yurt iginde ihrag edilen kira sertifikasr sahiplerinin ve bu kira sertifikala.nrn temsil ettigi parasalde$erlerin tespit edilmesinde, $irketin tasflye haline girdigi gtin itibanyla Merkezi Kayrt Kurulugu,nda yeralan kayrtlar esas ahnrr.
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32. KENDILIGIToeH soNA ERME

$irket Esas sozlegmesi'nin onaylandr$r tarihten itibaren 1 (bir) yrr igerisinde sermaye piyasasr Kurulu,na kira
sertifikasr ihrag bagvurusunda bulunmadr$t durumda bu 1 (bir) yrlhk srirenin sona ermesini takip eden 1 (bir) ayigerisinde ihrag bagvurusu yapmak veya faaliyet konusunu desigtirmek veya infisah karan alarak tasfiye
iglemlerine baglamak zorundadlr.

$irket bu iglemleri yapmadr$t takdirde,6102 sayrlr Trlrk ricaret Kanunu Madde 529 htikmti geregince
kendiliginden sona erer.

33. gEglTLlVE SON HoKUMLER

lgbu Esas sozlegme'd e yazilt otmayan hususlar hakkrnda 6102 sayrh rrirk ricaret Kanunu, 6362 sayrlr
Sermaye Piyasasr Kanunu ve sair ilgili mevzuatrn konuya ait htikrlmleri uygulanrr.

34.$IRKETEAlT llAN' AR

$irkete ait ilanlar, Ttirkiye Ticaret sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, yasal zorunluluk do$masr halindeayrlca internet sitesine konulur. llanln internet sitesinde kalma stiresi, itgili yasal dtizenlemelere uygunolarak yonetim kurulu taraflndan kararlagtrnlrr. Yonetim kurulu, gerekli gordrigri hallerde veya mevzuatrnzorunlu tuttu$u hallerde girkete ait itanlan bagka vasrtatarta da ilgililere duyurur.

35. KANUNI HOKUMLER

Bu Esas Sozlegmede bulunmayan konular hakkrnda Ttirk ricaret Kanunu hriktlmleri ile sermayePiyasasl Kanunu hrikumleri uygulanrr.

36. cEglclMADDE

$irket'in kurulugu kurucular taraftndan yaptlan ve kurutug igin gerekli olabilecek bilctimle harcamalar girketin

Sayfa 18120



masrafl anna intikal ettirilir.

37. eEglclMADDE

lg bu Esas Sozlegme ile ilgili damga vergisi yasal suresi iginde girket'in baglr bulundugu vergi dairesine
odenecektir.

38. eEglclMADDE

$irket'in kurulug ve tescil agamaslndan itibaren ilk ota$an Genel Kurul toplantlsr tarihine kadar, 3 (rjc)
ytl stire ile gdrev yapmak l]zere belirlenen ilk Yonetim Kurulu riyeleri agagrdaki isimlerden olugmaktadrr:

Ydnetim Kurulu Uyeleri;

1-13064462028T'c' Kimlik No'lu, Barbaros Mah. gebboy Sok. No:4 Atagehir/ISTANBUL adresinde
ikamet eden sn.Yahya BAyRAKTAR yonetim Kurulu Uyesi olarak,

Yetki gekli: Mrigtereken temsil ve itzama yetkitidir.

2'36148162584 T'C' Kimlik No'lu , Barbaros Mah. gebboy Sok. No:4 Atagehir/ISTANBUL adresinde
ikamet eden sn.Hakan ERyTLMAZ yonetim Kururu Uyesiorarak,

Yetki gekli: Mrigtereken temsilve ilzama yetkilidir.

3-49510237056 T'C' Kimlik No'lu , Barbaros Mah. gebboy Sok. No:4 Atagehir/iSTANBUL adresinde
ikamet eden sn.serdar sURER ydnetim Kururu Uyesiorarak,

Yetki gekli: Mtigtereken temsilve ilzama yetkilidir.

Gcirev sriresi sona eren ydnetim Kururu Uyeleri yeniden segirebilirler.

En az bir (1) yonetim kurulu tiyesinin sermaye Piyasasr Kururu'nun kurumsal yonetime iligkindrizenlemelerinde sayrran nitetikteritagryan bagrmsrz riye ormasr zorunrudur.
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