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ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI 

 

Eski Metin Yeni Metin 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ 

Madde 3 - Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Abdi İpekçi 

Cad. Azer İş Merkezi No:40 Kat:2 D:8 Nişantaşı/ İstanbul’dur.  

Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. 

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış 

sayılır. 

 

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni 

adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması halinde, Şirket için 

bu durum fesih sebebi sayılır.  

 

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla 

yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir. 

 

 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ 

Madde 3 - Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Örnek Mah. 

Ercüment Batanay Sok. İkon Zemin A No:16 Ataşehır, 

İstanbul’dur.  Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicili'ne 

tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Keyfiyet 

ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası 

Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, 

Şirket'e yapılmış sayılır. 

 

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni 

adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması halinde, Şirket için 

bu durum fesih sebebi sayılır.  

 

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla 

yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir. 

GENEL KURUL 

Madde 12 – Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel 
kurulda kullanırlar. 

 

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel 
Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve 

yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanununun 409 ve 

413. maddesi hükmü göz önüne alınarak Genel Kurulu toplantıya 
çağıran tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara 

bağlar. Sermaye Piyasası Kurulu’nun görüşülmesini veya ortaklara 

duyurulmasını istediği hususlar,  gündeme bağlılık ilkesine 
uyulmaksızın genel kurul gündemine alınmak zorundadır.  

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde 

toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun 

toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. 

Azlık hakları, şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini 
temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. 

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve 

medya dahil kamuya açık olarak yapılır. 

Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin 
belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul 

tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerini dikkate alarak 
hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar dışında, 

ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi 

alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki 
haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve 

yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler 

içeremez. 

Genel Kurul toplantıya şirketin internet sitesi ve Kamuyu 
Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen 

diğer yerlerde yayınlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı ilan ve toplantı 

günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce 
yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin 

bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde yapılır. 

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık 
eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

yapar. Başkan Vekili de mevcut değilse Genel Kurul, divan 
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başkanını seçer. 

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen 

belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır 

bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine 
sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Oy 

kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. 

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya 
hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. 

Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil 

ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. 

Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı 

olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde 

belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda 

kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 
Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. 

Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması 

esastır. Ancak genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu 

mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde olmak 
kaydıyla, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de 

yapılabilir.  

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları 

hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri 

düzenlemeleri hükümleri uygulanır. 

 

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu 
düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun olarak 

genel kurul toplantısına katılabilirler. 

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri 
yerine getirir. 
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belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır 
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ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. 

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya 
hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. 

Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil 

ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. 

Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı 

olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde 

belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda 

kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 
Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. 

Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması 

esastır. Ancak genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu 

mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde olmak 
kaydıyla, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de 

yapılabilir.  

 “Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak 

sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 

maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim 

Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul 

toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş 

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 

tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu 

amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. 

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu 

hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin 

ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 

haklarını kullanabilmesi sağlanır.” 

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları 

hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri 

düzenlemeleri hükümleri uygulanır. 

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu 
düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun olarak 

genel kurul toplantısına katılabilirler. 

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri 
yerine getirir. 

 

 


