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GÜNDEM 

 
1. Açılış ve divan teşekkülü, toplantı evrakının imzalanması için divana yetki verilmesi,  

2. Canan Mut’un istifası ile boşalan üyeliğe eski üyenin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel 

kurulun onayına sunulmak üzere atanan Onur Demirci’nin üyeliğinin onaya sunulması, 

3. Yönetim   Kurulu  Faaliyet  Raporu, 2014  yılı  bilanço  ve kar/zarar   hesaplarının  okunması,  görüşülüp 

onaya sunulması, 

4. Yönetim  Kurulu  üyelerinin  ibralarının onaya sunulması, 

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimiyle, görev süreleri ve hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi ve 

murahhas üyeler atama ve murahhas ücretleri belirleme konusunda yönetimin yetkilendirilmesi,  

6. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim 

Kuruluşu seçiminin genel kurul onayına sunulması,   

7. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 376, 473 ve devamı maddeleri uyarınca, Şirket sermayesinin 

16.500.000,00 TL. ndan geçmiş yıllar ve 2014 yılı zararları toplamından   10.000.000,00 TL zarar 

mahsubu yapılması suretiyle 6.500.000,00 TL na indirilerek sermaye azatlımı yapılması ve bu amaçla 

şirket ana sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi”  başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısına uygun olarak 

değiştirilmesi, hususunun görüşülmesi, 

 “YENİ ŞEKLİ 

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 
MADDE 6 –  

Şirketin sermayesi her biri 0,50 TL itibari değerde nama yazılı 13.000.000 adet hisseye ayrılmış 

6.500.000,00.TLdir.  

Şirketin eski sermayesi olan 16.500.000.TL’nın tamamı nakden ödenmiştir. 6102 Sayılı Türk 

Ticaret Kanunu nun 376, 473 ve devamı maddeleri uyarınca şirketin geçmiş yıllar ve 2014 yılı zararları 

toplamından   10.000.000,00 TL tutarındaki kısmının sermayeden indirilmesi suretiyle (mevcut 

hisselerden iptal suretiyle) gerçekleştirilmiştir. 

İZMİR Yeminli Mali Müşavir Odasına/Serbest Mali Müşavirler Odasına 35101787 / 33 sicil 

numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir /Serbest Mali Müşavir Kerim Turan  tarafından 24.02.2015 

tarihli YMM.35101787.706.01 sayılı raporu ile  şirket sermayesinin 16.500.000,00 TL dan 10.000.000,00 

TL zarar mahsubu yapılarak azaltılması suretiyle 6.500.000,00 TL’ na  indirilmesinde şirket alacakları 

açısından herhangi bir sakınca olmadığı ifade edilmiş olduğundan şirket genel kurulunca ittifakla 

10.000.000,00 TL sermaye tenziline karar verilmiştir.  

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.  Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse 

senedi çıkarılamaz. 

Hisse senetlerini  bir veya birden fazla birimi ifade edecek şekilde küpürler halinde bastırmaya 

Yönetim Kurulu yetkilidir.” 
 

8. TTK m. 395 ve 396 uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat 

veya başkaları adına yapmalarına ve bu nevi işleri yapan şirkete ortak girmelerine izin verilmesi 

hususunun görüşülmesi,  

9. Dilek ve temenniler ve kapanış.  
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