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ATA PORTFOY YONETiMi ANONiM SiRKETi 

ANA SOZLESMESi 


KURULUS 

MADDE 1- ~agIda ad ve soyadlan, Unvanlan, adresleri ve uyruklan 
b:"----." yazth kurucular tarafindan Turk Ticaret Kanunu, SeIlllaye Piyasasl 

_l7'~ a~ '~Nanunu ve bu konu ile ilgili mevzuat htikiimlerine uygun olarak TUrk 
:;, ~. r-.J.-.-:q"?);~~et Kanunu' nun ani kurulu$a ili§kin htikiimlerine gore bir Anonim 
tl !•...., ~ -,,\ '\ ~..... II kurulm
sl .~ ~" }.;' ~1l. ,t u§tur. 

:ot-~~ 

KIymetler Ano~ Sirketi, T.C. uyrugunda, 
Emirhan Caddesi, No: 145/ A Balmumcu ISTANBUL 

~ 2- Korhan KURDOGL~; T.C. uyrugunda, Kuruye§rne Caddesi, No:18 
c:::::t Be§ikta§/ iST ANBut " '~'~';';" . ~ 

3- Erhan KURDOGLU, T.C.uyrugunda, Kuruye~me Caddesi, No:18 
Be§ikta§/ iSfANB1JL~.;. ,," , .. ~ -~ .~ 4- Duran UGUR, T.C.uyrugunda, Tepecik yolu,Aikent Sitesi, Gardenya 

Q. 
2, D.8 EtilerliSTANBUL e 

5- Tevfik Metin. A YISIK, T.C.' ~llyrugunda, Kerner Country, 455." 
Kuzguncuk, Zemin kat, fazA Gokturk ,Bftld'§i~~"'Ic,lIf,:Ic'~ 
KemerburgazliST ANBUL . 4\ \<. p.'~" ~ i.~JI2'4' 

" ,,~'[', g~ '4, . » .... '. --'. <i".t li?~\
I~:t ~" ~> u. \.SiRKETiN ONvANI ii' -.. (l' . ~.~ t: .., j!-:~~ 

~\ ~ \ ,\. A ii, tt }J
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;'." '- "'" ~ ,: 

MADDE 2- ~irketin ticaret iinvam "ATA Portroy Yiinetimi ~Y' 
Sirketi" olup, i§bu ana sozle~rnede kIsaca "~irket" olarak aniiacaktrr. . .~', ftC. 

''---. ~. 
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SiRKETiN AMAC VE KONUSU 

MADDE 3- Sirketin amaCl, sennaye piyasasl kanlUlU ve ilgili mevzuat 
h1iktimleri dairesinde sennaye piyasasl arayl3!ffidan olu~an portfoyleri 
mu~terilerle portfoy yonetimi sozle~mesi yapmak suretiyle ve vekil slfatI 
ile yonetmek ve sennaye piyasasl faaliyetlerinde bulunmaktrr. Sirket 
aynca portfoy yoneticiligi faaliyeti kapsammda yerli ve yabancl yatll1m 

" fonlan, yatmm ortakhklan ile yerli ve yabancl ozel ve tUzel ki~ilerle 
.H. yatInm ~irket1eri ve benzeri giri~imlerin portfoylerini de mevzuat 

':~',;:);"····-··':·h~.eri dairesinde yonetebilir'r'.,_.,..... 
-. .lJf fl'./' .,.l "~?: '..,. .. [7q '. '<

t?~ ~\J" c~4,~""" "~;t} -0, 
${ l~;"'~' tt" -;\ ~'~itK~~bu amaClll1 geryekle~tirmek iyin a~agtdaki i~ ve i~lemleri yapabilir, 
·~;t ~t 1\,~·, ,_. ','.-: ~:WI-; ,~~'';i: 11' 

\\, ~~;~~;;i(~~~terile~ nam ve hesab~a p~rtfoy olu~t:mnak, yonetmek, portfoy 
'~"'ge~ltlemesl yaparak yatInm nskini azaltIp dagttm'\k, ..... 

g b- Portfay degerini korumak ve artlnnak uzere buna ili~kin ara~tlnDa ve 
~ faaliyetlerde bulunmak, bu konuda gerekli organizasyon ve sistemleri 
:!: kunnak, yall~malar yapmak, 
~ c- YatInm fonlan ve yatmm ortakhklanmn portfoylerini yonetmek, 
Q d- PortfOy yonetim ~irketlerinin sennayelerine i~tirak etmek ve 
~ gerektiginde araclhk mahiyetinde olmamak kaYlt ve ~artl ile bu "" 

hisselerini devretmek, ../' 
e- Amay ve konusu ile kaYlth olmak ve mevzuattaki ktsltlamalara ~tabi 

olmak ~artI ile faaliyetleri iyin gerekli olan ta~mmaz mallan ve t~ltlafl 
satm almak ve gerektiginde satmak, sahip oldugu ta~mmaz mallan 
gerektiginde kiraya vermek, iizerlerinde ipotek tesis etmek, ipotegi 
fekketmek, Sirketin hak ve alacaklannm tahsil ve temini iyin ayni ve 
~ahsi her tiirill teminatl almak, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil 
Mudfirl1ikleri, Vergi Daireleri, Adli Merciler, ilgili resmi ve ozel 
merciiler ve ki~iler nezdinde gerekli tescil, terkin, sl}lh, fek i~lemleri 
yapmak, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fekketmek .< 

f- istihdam olunan portfoy yoneticilerinin mesleki geIi~melerini 
sagIayacak tedbirleri almak. 

: ~;6~~~~ ;;~\~~!<'"
Ji ,,' ,,"" ..,<.,.«;. , ~ 

,; .'" ~\.~.~ >'(l """ i'~, 
i>" .l"~ Ie;; fr(
"v. .~. .1\), "', ;'{ 

2 
\''''",,;,2-, :-'}' 
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Y APILAMA Y ACAK iSLE1v1LER 

MADDE 4- $irket: 

Ozellikle: 

a) Aracthk: faaliyetinde bulunamaz, 

b) Sennaye Piyasasl mevzuatmin lzm verdigi durumlar haricinde 


dogrudan veya dolayh olarak kendi nam ve hesabma portfay 
olu~turamaz, r-

c) Sennaye piyasasl araylarma ili§kin veya bunlardan bagnnslz olarak 
"~";..kendi mali taahhiitlerini iyerep evrak yikaramaz, adiiny para venne 

~,~,'~!,1{j:::, j~l.~mleri yapamaz ve kredi alamaz, 
/";;-; ':qhP.9i}foy yaneticiligi faaliyeti ve- buna ili~kin i~lemler dl§mda hiybir 

"",~':'£tic,ari, smai ve zirai faaliyette bulunamaz, faaliyet iyin gerekli olanm 
;,¥'t":.~~.~ .. ~. ;.~ •

'c,\. "·"',\.~y,&tonde ta§mmaz mal edmemez, 0 

,~,~ , _e}:;:::Bankalar Kanunu' nda tantmlandlgt iizere mevduat toplayamaz,
'~('('-+""f~:~ 

mevduat toplama sonucunu verebilecek i§lemler yapamaz, 
!1 f) Portfay yanetim ~irketleri dl§mda ba§ka bir §irkete i§tirakte 
'!, '" bulunamaz 
/i'.,'= ' 

ilJ5; g) Aynca $irket Sennaye Piyasasl Kurulu' nca belirlenecek diger 
~ faaliyet, ilke ve yasaklarma da uyar, 
(9, h) Yatmmctlar tarafindan kendine tevdi edilen sennaye plyasasl 
.. -,~ 

~. 

araylarml ve nakdi nezdinde muhafaza edemez . 


(/

SiRKETiN MERKEZ VB SUBELERi 

MADDE 5- $irketin merkezi istanbul iIi, Be~ikta§ ilyesindedir. Adresi 
Emirhan Cadddesi, No: 1451A, K.3 Balmumculistanbul'dur. Adres 
degi~ikligi yapIlrnasl halinde yeni adres Ticaret Sicili' ne tescil ve 
Tfukiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde dan ettirilir ve keyfiyet T.C. Sanayi 
ve Ticaret Bakanhgt ve Sennaye Piyasasl Kurulu Ba§kanhgt' na bildirilir. 

Tescil ve ilan edilmi~ adresinden aynlmt§ olmasma ragmen, yeni adresini 
sfiresi iyinde tescil ettirmeyen $irket iyin bu durum fesih sebebi saYlhr. 
Tescil ve ilan edilmi§ adrese yaptlan tebligat ~irkete yapllmt§ saydrr. 

~irket, Sennaye Piyasasl Kurulu' ndan izin almak kaYlt ve §artl ..,.i:l¥,,.,~~, 
~ubeler_ ayabilir. ~ube ayIl~§llll miiteakkip keyfiy:t Sana~i. ~e. ~p~ar~t (~~, ~.... " 
Bakanhgt' na ve Sennaye Plyasasl Kurulu Ba§kanhgt' na bIldmlrr'. ~rrket;:"" t"t 
acenta ve irtibat bfirosu ayamaz. ,; ..~ t(i ;[1'; '::~ ~ 

.,;: ::~'f\:<.:;?«;i:.'"~ ~;i 
~\. '1"
/",'- .. 

3 
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PORTFOY YONETiCiLiGiNE tLiSKiN tLKELER 

MADDE 6- $irket, 

Portfoy yoneticiligine ili~kin olarak: 

a) YapIlan bir alun sattm i~leminden dolaYl herhangi bir ihraycldan veya 
araCl kurumdan komisyon, iskonto ve benzeri bir menfaat sagltyorsa, 
miktan belirtmek zorunda OltnakSlZll durumu yatmmctlanna 
ayIklamak zorundadrr . 

...;,.. '·b) Yatmmcmm yazIll bir direktifi oltnadan portfoye rayiy degerinin 
., ~~, 'qsrunde sennaye piyasasl araCl satm alamaz ve portfoyden bu degerin 


,''- ;;" ;,,;f'~:\i'~li1tmda sen,naye piyasasl araCl sat~az. Rayiy deg~t?n ~elirlenmesind~ 

~)"- tl~:~~i~~~r'~~~nnaye ~lyasasl Kurulu' nun Sen V, No:29 Tebhgt' nm 12. Maddesl 


'.~ 	 ~'" "-~-" :',i.';:' "Z" ","" •• enne uyulur. \.~~~'" ";.: " /' 	 . 
, ''''~~'-;: ' .. o~oyU olu~m:an. yerli v~ ~.ab~cI sennaye. ~iyasasl araY.lan. ve naki~ 

.. uzennde, kendilen veya Uyuncu ~ahtslar lehine herhangt brr hukukl 
tasarrufta bulunamaz. Yatmmcmm yazdI bir talimatI olmadan 
portfoye dahil yerli ve yabanci sennaye piyasasl araylarmt ve nakdi~ 

1= 
portfoy yonetimi amaCI dl~mda bir ba~ka ~ahsa devir veya teslim 

.:' 
'c.i edemez . 

r, 
Faaliyetler sonucu elde edilecek nakit Sennaye Piyasasl Kurulu 
diizenlemelerine uygun oltnak kaydl ile sair ~ekillerde degerlendirilebilir. 

d) Herhangi bir ~ekilde kendilerine ytkar sagIamak iizere yatmmci 
portfoylerinde bulunan sermaye piyasasl araylarmm altm satumru 
yapamaz. Yatmmci hesabma verecekleri emirlerde gerekli ozen ve 
basireti gostermek zorundadrr. ' 

e) Birden fazla portfoy yonettiklerinde objektif iyiniyet kurallarma aykm 
olarak portfoylerden biri veya birden fazlasl lehine, digerleri aleyhine 
sonuy verebilecek i~lemlerde buhmamaz. 

f) 	Portfoyle ilgili yatmm kararlarml, gerekye veya belgelere 
dayandrrmak, yatmmcllannm mali durumunu dikkate almak ve 
sozle~me hiikiimlerine uygun davranmakla yOkiimliidiir. 

g) Yatmmcdarma, portfoyiin onceden saptanmI~ belirli bir getiriyi 
saglayacagma dair herhangi bir sozlii veya yazdI garanti veremez ve 
ilan ve reklamlarmda bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz. 

h) Yatmmcl menfaatleriyle kendi menfaatleri arasmda yatI~J1la ','pian~:~~ , 
durumlarda yatmmcllehine davranmak zorundadrr. i

l 
' ','~'~' ~ '\ 

.cY \~" 

4 

:. 

~>:: ~ 
,. .~ (~j 

J, 
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i) 	 Portfay yonetimi i~in ba~vuruda bulunan yatmmcllann risk -getiri 
tercihlerini belirlemek, bu belirlemelere yonelik yazdI beIge 
diizenlemek, sozkonusQ belgeleri sozle~meyle birlikte saklamak ve 
bireysel portfoyleri bunlara uygun olu~turrnak zorundadrr. 

j) 	Yonetilen portfoylere ili~kin olarak portfoy yoneticiligi dI~mda kalan 
faaliyetleri ~agn~trracak i~im ve ifadeler kullanIlamaz, belirli bir 
yonetim donemi vaz' edilerek onceden toplanan paralarla ortak bir 
portfoy olu~turulamaz ve yonetilemez veya tasarruf sahipleri 
olu~turulmu~ bir portfoye i~tirak ettirilemez ve bu yonde ifadeler 
i~eren ilan ve reklam yapIl'!ll1az. 

k) Herhangi bir ~ekilde yanlarmda ~ah~tlfdtklan ki~ilerin, mutad 
.""'~'''''' yatmmcl-portfoy yonetim -, ~irketi ili~kisi dI~mda kurumun 

,\ ""~'''\. imkanlarmdan yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplanna i~lem 
./' ,'~'\~' /" '" ,,' "c\yapmalarma olanak saglayamaz. 

'4;,'l;!, - . , .':*:. 
, ' , , " ,{ 	 . _', ,7.: "'" ',j 

\ '-~,'~:'MENFAAT SAGLAMA YASAGI 
\, ': ,,.':;// 

'·~;,~-"",,",,~~;;.;';;?MAnDE 7- Sirket, ortaklarma,Yonetim ve Denetim Kurulu fiyeleri ile 
personeline ve fi~U:ncfi ~ahtslara mal varhgmdan huzur hakkt, ficret, kar 

c .. ~ payl gibi faaliyetlerinin gerektirdigi odemeler dl~mda herhangi bir 
menfaat saglayamaz . 

. 
il:', .. 
!L._ MUDDET 

MADDE 8- Sirket mfiddetsiz olarak kuru1mu~tur. TUrk Ticaret Kanunu 
hiikiimlerine gore ortaklarca veya hakh sebeplere istinaden MalIkemece 
feshine karar veri1medik~e devam eder. Ancak, liizumu halinde Genel 
Kurul karan ile TUrk Ticaret Kanunu' nda yazdI nisaplara ve ~artlara 
uymak sureti ile mfiddet tahdidi yapIlabilir. 

,,';"'\, 


5 
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SERMAYE 

MADDE 9-E~~f 
r \, .;' 

sennayesi tamarm odenmi~ beheri 1000 Tiirk Lirasl 
nominal d - rd~' nama ,yazdI 700.000.000 hisseye bolfunnii~I 

700.000.000. 
<!" 

pp"~" .- (yediy(izmilyar) Tiirk Lirasmdan ibarettir. 
• 

1- 693.000.000.-adet hisseye tekabiil eden 693.000.000.000.- Tiirk 
Liraltk laSIDl ATA Yatlfllll Menkul Ktymetler A.S. tarafindan; 

JI1iY';f!''!'~{~'''>'2:::: 1.750.000.-adet hisseye tekabiil eden 1.750.000.000.- TUrk Liraltk 
,:. f'f~\h \klsnn Korhan KURDOGLU tarafindan 

if ,." \~. ,·""".,,,<t, !;~.,. ' 
,.$~~' l:r~CI:':\ ~r~:f~750.000.-adet hisseye tekabiil eden 1.750.000.000.- TUrk Liraltk 
~: "I,. 1,\ ,~,~(,I lA E h KURDOGLU tarafind 'F>~.~ ",,:"'!i.'t.> . .j ~;~rr,fsnn r an an 
\.. ,;;:-:2:~.~:::4.~'Af.750.000.-adet hisseye tekabiil ed~n 1.750.000.000.- TUrk Liraltk 
\\ ~"~1~'.:·'" '1~. JJI: _ 

, ,~~.~~., lasnn Duran UGUR tarafindan, . 
" :,.:\ 5- 1.75.o.000.-adet hisseye tekabiil eden 1.750.000.000.- Tiirk Liraltk 

. laSIDl Tevfik Metin A YISIK tarafmdan muvazaadan ari olarak nakden 
,. ve tamamen taahhiit edilmi~ olup, taahhiit olunan sennayenin tamarm 
'1.1 ortaklarca nakden ve tamamen odenmi~tir. ../ 

i" 


Sirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sennaye Piyasasl Kanunu ve ilgili 
mevzuat hiikiim1erine uygun hareket edecektir. 

Yonetim Kurulu hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde ~tkartIlmasl 
ve kolay saklarunaslill teminen liizum gordiigunde birden fazla paylan 
temsil edecek yiiksek hisseli kiipiirler halinde ~tkartmak ve gerekli 
gordiigunde kanunun ongordiigu ~artlara uymak kaydl ile degwk 
kiipUrlere bolmek yetkisine sahiptir. 

YATIRIMCIYA NT VARLIKLARIN MUHAFAZASI 

MADDE 10- Sirket yatmmcIlar tarafll1dan kendisine tevdi edilen 
sennaye piyasasl ara~larlill ve nakdi nezdinde muhafaza edemez. Sirket 
muhafaza i~lemlerini mevzuat hiikiimleri ~er~evesinde diizenlemek 
zorundadtr . .' ~.~;:..;("~\<.', 


6 
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AL1M SATIMA ARACILIK C;ERC;EVE SOZLESMESi 
DUZENLENMESi 

MADDE 11- ~irket portfoy yonetim hizrneti sunacagI yatrrnnctlann aInn 
sabm emirlerinin ger~ekle~tirilmesil1i saglarriak iizere bir veya birden 
fazla araCl kununla sozle~me akdetmek ve ~ah~t1gI araCl kurumlan 
portfoy yonetim sozle~mesini imzalamadan once yatlflIllcllanna 
.J)ildirmek zorundarr. 

I ~ <I" .!: ; <Ii:' I""~,. • 

'",,;: . ·';·',.'SERMAYENIN ARTTIRILMASI. . .=.===~~~~==~====~=
",{;, ~<.).~:~\~: - ) 
\;\ .,>.~.~.;'·'!~.MAJ;)DE 12- ~irketin sermayesi, TUrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasl 
~:"i" "":";':i"'!~: 'I{aftWlU ve ilgili sair mevzuat hiikiimleri ~er~evesinde arttlnlabilir. 

"~;"'~c';;;:;';""Portfoy yoneticiligi faaIiyetine ve bu faaliyette bulunacak portfoy 
yonetim ~irketlerine ili~kin esaslar Tebligi hiikiimleri mahfuzdur./ 

11, RiSSE SENETLERi 
l
,) 

- . 

MADDE 13- Risse senetlerinin tamaml nama yazdI olup, Tiirk Ticaret 
~ Kanunu ve ilgili sair mevzuat hiikiimlerine uygun olarak ~Ikartdacaktlf. /" 

Hisse senetlerinin devri konusunda TUrk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasasl Kanunu ve ilgili sair mevzuatm ongordiigii ~artlar yerine 
getirilir. Hisseleri devralacak ki~ileril1 kurueu ortaklarda aranan ~artlan 
haiz olmasl ve bu dunlfllun tevsiki gereklidir. 

Ancak hisse senetlerinin devir ve feragInill ~irket ve ii~iineii ~ahIslar/ 
a~lsmdan hiikiim ifade etmesi devirin Sermaye Piyasasl Kurulu' nea 
onaylanmas1ll1 miiteakkip devir keyfiyetinin ~irket Yonetim Kurulu' nea 
uygun gorulerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmi~ 
olmasl ~artma baghdtr. ~irket Yonetim kurulu sebep gostermeksizin 
tasdik ve kaYIttan imtina edebilir. 

..:.,:!';;~:~~":\. 

.H :-/ 
~,. :,!. ·l···· 

);\--\ 

~.:'t' \',. 

::: 
<-~ ; 

.;:~\;:,.,.;;. " 
~~-:'''' .., 

'~""_\,,,. 
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YONETiM KURULU 

MADDE 14- $irket, Genel Kurul tarafindan seyilecek en ~!!£E~!l~jJjr 
Yonetim kurulu tarafindan idare;4temsil ve ilzam olunur. Yonetim Kurulu 
iiyelerinin yogunIugunun yfiksek ogrenim kurumlanndan mezun olmalan 
ve Serrnaye Piyasasl mevzuatmda aranan ~artlan haiz bulunmalan 
gereklidir . 

~... 

Yonetim Kurulu uyelerinin adetleri ve gorev sUreleri Genel Kurulca 
seyimlere geyilmezden once t~sbit olunur. Yonetim Kurulu pay sahibi uye 
ortaklardan te~ekkill eder. Ancak pay sahibi olmayan ki~iler, Yonetim 

.•·Kurqluna seyildikleri taktirde bunlar pay sahibi slfat1lli kazandlktan sonra 
;'::' . . '. i~e. ba~layabilirler. Risse sahibi olan hUkmi ~ahlslar Yonetim Kuruluna 

',>hye .oi~ak seyilemezler, ancak hisse sahibi hUkmi ~ahtslarm temsilcileri 
.... i' •. ·Qlall,.hakiki ~ahtslar Y onetim Kuruluna uye seyilebilirler. HUkmi ~ahtslan 

;.! ...:.temsilen Yonetim Kuruluna seyilecek hakiki ~ahtslar temsil ettikleri 

hUkmi ~ahtslarla temsil miinasebetleri kesildigi taktirde, uyelik slfatlanm 

kendiliginden kaybederler. 


~. 

Yonetim Kurulu, TUrk Ticaret Kanunu, Serrnaye Piyasasl Kanunu, i~bu 
ana sozle~me ve ilgili mevzuat hUkUmleri ile $irket Genel KunIlu 
tarafindan alman kararlarla kendisine verilen gorevleri yerine getirir~ 

Genel Kuruldan karar almmasma bagh olmayan hususlarm hepsinde 
Yonetim Kurulu karar almaya yetkilidir. 

YONETiM KURULUNUN MODDETi 

MADDE 15- i~bu ana sozle~me ile tayin olunan ilk Yonetim Kurulu 
uyeleri $irketin ilk Olagan Gene! Kurul toplantIsma kadar vazife gOMIer. 
Muddetin bitiminde Genel Kurulca yeni Yonetim kurulu uyeleri seyilil 
Yonetim Kurulu uyeleri en fazia Uy yll sUre iyin seyilirler. Miiddeti biten 
iiyelerin yeniden seyilmeleri caizdir. 

Genel Kurul Yonetim Kuntlu uyelerini her zaman degi~tirebilir. 

YONETiM KURULU TOPLANTILARl VE TOPLANTI DUZENi 

MADDE 16- Yonetim kurulu $irket i~leri ve muameleleri liizUIn ~.'. :'~'~"::~~"',,;.
gosterdikye toplamr. ,> '~" <i." ,. '."

j. "i~ 
,~~ 

8 
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Yonetim Kurulu uyeleri se9ilrilelerini miiteakip yapacaklan ilk toplantlda 
aralanndan bir ba~kan ve yoklugunda kendisine vekalet edecek ba~kan 
vekillerini segerier. 

Yonetim Kurulu toplantIlan Sirket merkezinde veya uygun gorulecek 
ba~ka bir yerde iiyelere daha evvel giindem maddesi bildirilmek kaydlyla 
yapIlrr. 

Y onetim kurulu miizakerelerinin ba~layabilmesi i9in mevcut iiye 
sayIsmm yansmdan bir fazlasmm toplantIda hazrr bulunmasl ~arttrr. 
Kararlar toplantIda mevcut uyelerin oy 90gunlugu ile almrr. 

ToplantIlarda her iiyenin bir oy hakkl vardrr. 
:/ '" I +,. 

''';$tRKETiN TEMSiL VB iLZAMI 
'lip',!: 


'"i. t.lI H 


;. fi '~~>:~ ":~. ~~~ ,'~ " 
.,\~~.~ 1.1,;~;::,~;,>,;~I?E 17- Sirketin yonetimi ve dl~anya kar~l temsili Yonetim kurulu' 

'i~,:--.~ '" .,~na mttrr. ' 

""i.'. ~:.;./. ~ ...',.r,:-:l%';;';~' 


c::tc::::» 
c:::t Sirket tarafindan verilecek butiin belgelerin ve yapdacak soz1e~melerin
'" gegerli olabilmesi i9in, bunlann Sirketin finvam altma konmu~ ve 
~ 
f- Y onetim kurulunca ~irketi temsil ve ilzama yetkili kdmmI~ iki ki~inin 

c imzasllll ta~ImaSI gereklidir. idare ve temsil i~leri Sirket Yonetim Kurulu - iiyeleri arasmda taksim edilecektir. 

Bu taksimin mahiyet ve ~umulu Yonetim Kurulunca kararla~tmlrr. 
Yonetim Kurulu' nun en az iki uyesine temsil selahiyeti verilir. Bundan 
ba~ka Yonetim Kurulu temsil selahiyetini ve idari i~lerinin hepsini veya 
bir kISIDllll Yonetim kurulu uyesi olan murahhaslara veya pay sahibi 
olmalan zaruri bulunmayan Genel Mudiir ve Miidiirlere brrakabilir. 

Yonetim Kurulu aynca Sirket i~lerinin yiiriitiilmesi i9in uygun gorecegi 
yetkili ki~ilerin i~tirak edecegi komite veya komisyonlar kurabilir ve 
bunlara muayyen konularda yetki verebilir. 

';:;",;1;, 

'~ "i~' 
c,,' 'I~_\~ 

~,~.tJ ~ 
~"'U 

if 
i":' 

"',; I"~, .;':l rt 
:~~ 

f:' -'k 

'-"'-' 
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YONETiM KURULU UYELERiNiN UCRETLERi 

MADDE 18- Yonetim kurulu uyeleri i§bu ana sozle§me hUktimleri 
dairesinde Genel kurul tarafindan miktan tespit olunacak ayhk veya ytlhk 
bir ucret veya her toplantl iyin muayyen bir odenek alrrlar. 

GENEL MODOR VB MODORLER 

MADDE 19- Yonetim Kurulu'nca ~irket i~lerinin yUrtltulmesi iyin bir 
genel mOdtlr ve yeterli saYlda mudtlr atanrr. Bu atamalarda sermaye 
piyasasl mevzuan hUktimlerine uyulur. Goreve atananlann hizmet 

\, 

"",, ie'moddetleri Yonetim Kurulu' nun muddeti ile smrrh degildir. Genel 
f; ,'Mpafirun yOksek ogrenim gormO§ ve sermaye piyasalan ile ilgili en az on 
t, ,'::'YIlbkfinesleki tecrubeye sahip bulunmasl §arttIr. 'f 

\,,;'" '",~"i" 

.v,;;,~;~~,;, :,~9:e:iiel MOdOr, Yonetim Kurulu kararlan dogrultusunda ve Ttlrk Ticaret 

';;;<JKanunu, Sermaye Piyasasl Kanunu, ana sozle§me ve ilgili sair mevzuat 

~ hUktimlerine gore ~irketi yonetmekle mUkelleftir. 

z: $irket yonetici, denetyi ve portfoy yoneticilerinde meydana gelen 
~ degi~iklikler mevzuatta belirlenen sure iyinde Sermaye Piyasasl Kurulu' 


na bildirilir. 

c;::)- YONETiciLERE iLiSKiN Y ASAKLAR 

MADDE 20- Yonetim Kuru1u uyeleri, Genel Mudtlr ve MOdtlrler, Genel 
Kuruldan izin almakslZm kendileri veya ba§kalan namma veya hesabma 
bizzat ya da dolayh olarak §irketle herhangi bir i§lem yapamazlar. 

MURAKIPLAR 

MADDE 21- $irketin i§leri ve ticari defter ve kaYltlan $irket Genel 
Kuru1u tarafmdan azami uy ydhk sure iyin seyilecek bir muraktp 
tarafmdan denetlenir. Genel Kurulca seyimlerden once muraktplarm 
adetleri ve gorev sOreleri kararla§tmhr. Muraktplar ortaklar arasmdan 
veya dI~andan seyilir. Gorev sOreleri sona eren muraktplann tekrar 

/, .'~;.;.useyilmeleri caizdir. Muraktplann ucreti Genel Kurul tarafmdan .F'·"",
kararla~tlT1lrr. ':C~:'i 

10 
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MURAKIPLARIN GOREVLERi 

MADDE 22- MurakIplar Tiirk Ticaret Kanunu' nun 353-357.nci vesair 
maddeleri geregince kendilerine verilen gorevleri yerine getirecekler ve 
Sirketin iyi bir ~ekilde idaresi ve menfaatlerinin korunmasl i~in gerekli ve 
mOmkiin olan denetimi yapacaklardlr. 

OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURULLAR 

, if;'·~:Lb~DE 23- Sirket Genel Kurulu Olagan ve Olaganiistii olarak toplamr. 
;~. ~ ',.,,' .~" '11:, 

tl.r U:ji':;~:i~~ Gene) Kuru1 ~irketin hesap devresinin sonundan itibaren iiI' ay 
~;,':i.. '~~1i1haf ve ydda bir defa toplamr. Bu toplantlda Tiirk Ticaret Kapunu' nun 
,=:;~addeSinde yazdI hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. 

c::J: . 

:g. Olaganiistii genel kurul ise Sirket i~lerinin gerektirdigi haIler ve 
r:"-A zamanlarda Kanunlar ve ana sozle~mede yazdI hiikiimlere gore toplamr 

ve gereken kararlan allr. 
I'~ 

.t..~ Genel Kurulu toplantlya davet Y6netim Kurulu' na, Olaganiistii- toplantlya davet ise hem Yonetim Kurulu' na, hem de Tiirk Ticaret 
Kanunu' nun 355. Maddesi geregince murakIplara aittir. TUrk Ticaret 
Kanunu' nun 367. Maddesi hiikiimleri mahfuzdur. 

Genel Kurul toplantIlarma Yonetim Kurulu Ba~karu ba§kanhk eder. 
Mazereti halinde yerine vekili, onun da bulunmamasl halinde Genel 
Kurul' ca se~ilen bir ortak b~kanhk eder. 

Genel Kurulca aynca bir katip ve bir oy tasnif memuru oy ~ogunIugu ile 
se~ilir. 

,...":"-,.\,,,, 
'" ~"I'" :'~ \1.. 

~\ 
',; "'" 
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TOPLANTI YERi 

MADDE 24- Genel Kurullar, ~irketin merkezinde veya merkezinin 
bulundugu ~ehrin elveri~li bir yerinde toplanrr. 

Nama yazlli hisse senedi sahipleri ile onceden $irkete bir hisse senedi 
tevdi ederek ikametgalum bildiren pay sahiplerine gonderilecek 
toplantIya yagn mektuplarmda ve ilanlarda toplantmm gUndemi ile gUn, 
yer ve saati gosterilir. 

TOPLANTIDA KOMiSERiN BULUNMASI 
J",.,:J , ~.'.:,~ '. r 

( 

"~;::, '~M!\DDE 25- Gerek Olagan ve gerekse Olaganftstii Genel kurul 
~~) ';\'~op)antIlarmda Sanayi ve Ticaret Bakanllgt Komiserinin bulunmasl 

\':;,'i;~, ")$tltrr. Komiserin gtyabmda yapdacak Genel Kurul toplantdarmda 
'~"~~.::'"almacak kararlar muteber degildir. 

's~: 

'J TOPLANTI VB KARAR NiSABI 

.1: 

!.~ MADDE 26- Genel kurul toplantllan ve bu toplantdardaki karar nisabi 
',j) Tftrk Ticaret Kanunu hukiimlerine tabidir. 
~ 

OYHAKKI 

MADDE 27- Olagan ve Olaganftstii Genel Kurul toplantIlarmda hazrr 
bulunan ortaklarm veya vekillerin her hisse iyin bir oy hakkI vardrr. 

Oy hakkmm kullamlmasI, pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi 
edilebilir. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgelerinin 
~ekli, bu konuda mevcut mevzuat hukiimleri de nazara almmak ve 
bunlara uyulmak suretiyle Yonetim Kurulu' nca tesbit olunur. 

Nama yazdI hisse senetleri ile henftz hisse senedine baglanmamt~ 
paylarm sahipleri veya temsilcileri dogrudan dogruya Genel Kurul" a 
katilabilirier. 

Genel kurul toplantIlarmda oylar el kaldrrmak suretiyle verilir. Ancak 
'~"':""'A,.:t~hazrr bulunan ortaklarm temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip , 

<,\, 
bulunanlarm talep etmeleri halinde gizli oya ba~vurulmasl zorunludur. l~ 

~~', '~i 
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iLANLAR 

MADDE 28- Sirkete ait ilanlar Tfirk Ticaret Kanunun 37.maddesinin 
4.fikrasl hUkfunleri mahfuz kalmak ~artl He Sirket merkezinin bulundugu 
yerde ~Ikan gOnlUk bir gazete ile asgari onbe~ giin ewel yapllrr. Ancak 
Genel Kurulun toplanttya ~agn.lmasma ait ilanlarm Tfirk Ticaret Kanunu' 
nun 368.maddesi hiikmfi dairesinde ilan ve toplantl giinleri haric olmak 
iizere en az iki hafta onceden yapllmI~ olmasl lazlffidtr. Tfirk Ticaret 
Kanunu'nun ilanlarm ~ekli ve muddetleriyle ilgili emredici hUkfunleri 
sakbdtr. 

, Sermaye Piyasasl mevzuatmdan ve Turk Ticaret Kanunundan 
. k,~~ak1anan ilan yiikiimliilfigu mahfuzdur . 

•• " "" I" /(' 

.,;~S~rinayenin azalttlmasma ve tasfiyeye ait ilanlar i~in Tfirk Ticaret 
',' ._ .c;;:.Kanunu' nun 397 ve 438.inci maddeleri hfikiimleri tatbik olunur . ...,....;;:;-"':" ;~.. 

'.. 

HESAP DaNEMi 

MADDE 29- Sirketin hesap donemi Ocak aymm birinci giinu ba~lar ve 
AralIk aymm sonuncu giinfi sona erer. Ancak kurulu~ Yilt hesap donemi 
kesin kurulu~ tarihinden ba~lamak uzere 0 yllm aralIk aymm sonuncu 
giinii nihayet bulur. 

""::'':'I.'~.~, " 

. ,'IIt-.\ 
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FAAL!YET YETKi BELGES! ALINMASI 

MADDE 30- Sirket portfoy yoneticiligi faaliyetlerine ba~layabilmek iyin 
kurulu~ izninin almdlgI tarihten itibaren en gey fiy ay iyinde Serrnaye 
Piyasasl Kurulu' na ba~vurarak gerekli faaliyet iznini ve yetki belgesini 
almak zorundachr. 

".~~.. ~" " .l?u sfire iyinde Sennaye Piyasasl Kurulu'na ba~vurarak faaliyet izni 
1/:;'\:,/" h~':allI)IIlamasl veya izin talebininin kabul edilmemesi halinde portfoy
~;~'i I~;.,~:'~'y:qp~ticiligi faaliyetinde bulunamayacagmdan Sirket ana sozle~mesinde 
'\~ f:,'... . hll-Y~lda degi~iklik yapllmasl zorunludur. \"- .. ~... II 

. ';:~;~,' ,.';~~i TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE piYASASI KURULU'NA 

",,,,",,.-.,,:;; GONDERlLECEK BELGELER 


MADDE 31-Sirketin aynntIh ve ozet bilanyolm, kar ve zarar cetvelleri, 
yIlhk yonetim kurulu faaliyet raporlm, denetyi raporlm, bagIffislz 
denetleme raporlm, fon aktm, nakit aktm, satl~Iarm maliyeti ve kar 
dagItIm tablolan, Tfirk Ticaret Kanunu, Sennaye Piyasasl Kanunu ve 

,::-._.J 

~- ilgili mevzuat hiikiimleri yeryevesinde dfizenlenir. 

Bu evrak bunlann gorfi~tildfigu Genel Kurul toplantI tutanaklan ile 
birlikte Genel Kuru! topIantI tarihini izleyen bir ay iyinde Sennaye 
Piyasasl Kurulu'na gonderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir. 

Aynca mevzuatm ongordfigu diger tablolar da gerekli sfireler iyinde 
Kurul' a gonderilir. 

SAFi KARIN TESPiTi VE DAGITIMI 

MADDE 32- Sirketin, bir bilanyo devresi iyindeki i~lemlerinden elde 
ettigi geIirIerden her tUrIfi masraflar, amortismanlar, odenen faizler, 
komisyonlar, ~irkette yah~an1ara odenen maa~, ficret ve ikramiye vesaire 
gibi her tUriu giderler Sirket i~lerinin yonetim ve yfirfitfilmesi iyin ihtiyar 
olunan diger bfitun giderler ile her tfiriu sosyal ve hayri gayeli odemeler 
ve km~lhkhklar ytktIktan sonra kalan ticari kardan odenmesi zorunlu 
olan vergilerin indirilmesini mfiteakkip kalan miktar Sirketin safi karml. "'''''7''';. 
gosterir. ,'" ~?"\ 

;',.: (/'3: ;;1"ji; 
>: ';., .\~i 

r: \'~ 
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Yukandaki ~ekilde tesbit olunan safi kann: 

a-%5'i kanuni yedek akye olarak aynhr, 

b-Bakiye kardan odenmi~ sennayenin %5'i oranmda birinci kar payl 
tefrik olunur, 

c-Genel Kurul karan ile kalan kardan en fazla %lO'u Yonetim Kurulu 

If/" ba§kan ve iiyelerine, en fazla %lO'u $irketin miidiir, memur ve 


if, 'l~i:Y ~:!lliistahdemlerine dagttdabilir.
•.,.f,l')

l .. ' . '",l·. J"i . '",~} 
,r' ,~ . > - ·.~l 

~, 0<:::- '. . g'..:fWrk Ticaret Kanunu hiikmiiyle aynlmasl zorunlu tutulan yedek akyeler 

"'\";' .' ,;i;I~!~sas sozle§mede pay sahipleri iyin belirlenen oranda birinci kar payl 


~~\:~, . '_,,;aynlmadikya ba§ka yedek akye aynlmasma, ertesi yda kar al<tanlmasma 

.. ~;;;:v., ve Yonetim Kurulu Oyeleri ile memur, miistahdem ve i§yilere kardan pay 


dagttdmasma karar verilemez. 

e-Bakiye karm klsmen veya tamamen ikinci kar payl olarak ortaklara 
1 - dagttdmasma veya klsmen yahut tamamen olaganiistii yedek akyeye 

\S_~:::, 
aynlmasma karar venneye Genel Kurul yetkilidir. 

f- Tiirk Ticaret Kanunu nun 456 mCI maddesinin 2.fikrasmm 3. numarall 
bendi hiikmii sakbdrr. 

Genel Kurulca dagttlID karan verilen temettii ile kar paylarmm hangi 
tarihte odenecegi ve dagttlIDl ile ilgili hususlar Genel Kurulca 
kararla§tmlrr. 

Kar dagttlIDillda klstelyevm esaSl uygulanmakslzm mevcut paylarm 
tamamt e§it §ekilde karpaymdan yararlaruhr. 

,. "\"'~"~ 

~, .... ,~ 

,"" ::,: 
ii, :. 

,. 
;;''.. 
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YEDEK AKC;ELER 

MADDE 33-Her yd, safi kann yinnide birinin odemni~ esas sennayenin 
be~te birini buluncaya kadar kanuni yedek akc;e olarak aynlmasl 
zorunludur. (Tiirk Ticaret Kanunu'nun 467. maddesi mahfuzdur.) 

Ancak kanuni yedek akc;e herhangi bir sebeple odemni~ sennayenin 
yfizde yinnisinden a§agI du~tfigu takdirde muteakkip ytllarda kanuni 

.'. '. yedek akc;e aynlmasma devam edilerek noksan klSlffi tamamlamr . 
. '''" 

r'.{' . 
i . ...~ ,1,.' 

i>'. )' / ",:": . KanUni yedek akc;e toplaml, esas sennayenin yanS1ll1 gec;medikc;e
• • < I I . , 

,\' . '} (; 	 mt)Q.h~srran zararlann kapatdmasl, i~letmeyi idameye gerekli tedbirlerin 
uygu!anmasl iC;in harcamr. 

-'::; 

~" 7';.:;.•c:.~Bti/'ana sozle§me ve Kanunlar hiikiimlerine gore aynlmasl gerek;en paralar 
safi kardan aynlmadIkc;a ortaklara kar daglttlamaz. 

ANA SOZLESMENiN DEG!STiRiLMES! 

MADDE 34- Ana sozIe§mede Tiirk Ticaret Kanunu, Sennaye Piyasasl 
Kanunu ve sair mevzuat hiikiimlerine uygun olarak yapdacak bilumum 
degi~iklerin tekemmiilii Sennaye Piyasasl Kurulu'ndan uygun gorii~ 
almmasma ve T.C. Sanayi ve Ticaret BakanhgI'mn iznine baghdrr. Bu 
husustaki degi§iklikler usuliine uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline 
tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar. 

KANUNi HOKUMLER 

MADDE 35-i§bu ana sozle~me ile diizenlenmerni§ hususlar hakkmda 
Tiirk Ticaret Kanunu, Sennaye Piyasasl Kanunu ve ilgili sair mevzuat 
hiikUmleri uygulamr. 

GEC;!Ci HOKUMLER 

GECiCi MADDE 1- Kurucular tarafindan Sirketin kurulu~u ile ilgili 
olarak yapdan masrafiar, kurulu§u miiteakkip Sirket kaYlt1anna intikal 
ettirilir. 

'. 

..,"'~~,

, 

';to 

~\ 
~ 

'.~ } 
~ ~ 

.. 
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GECici MADDE 2- i~bu ana sozle~me ile, ilk Olagan Genel Kurul 
toplantlsma kadar gorev yapmak iizere a~agIda ad ve soyadlan ki~iler 
kurueu ortaklan temsilen Yonetim Kurulu iiyesi olarak 
gorevlendirilmi~ler ve kendilerine ~irket adl11a irnza yetkisi verilmi~tir. 

1- Korhan KURD OGLU , Kuruge~me Caddesi, No.I8 Be~ikta~/ 
iSTANBUL 

,:.J.:' ' ~." 
, . 

.; 2~'AtA Yatmm Menkul KIymetler A.~.' ni temsilen: 

;,t" 

\Q~er Faruk'l~Ik, Kii9iikbebek cad. Gill apt. No.28/3, Bebeklistanbul 

',it;· " 

3~,Erhan KURDOGLU, Kuruge§me Caddesi, No.18 
Be§ikta§/istanbul, 

4- Duran UGUR, Tepecik yolu, Alkent Sitesi, Gardenya 2, 0.8 
Etiler/iSTANBUL 

;c_~) 

6- Tevfik Metin A YI~IK, Kerner Country, 455 Kuzguneuk, Zemin kat, 
faz.4 Goktiirk Beldesi, KemerburgazliST ANBUL 

GECICI MADDE 3- i~bu ana sozle~me ile ilk Olagan Genel Kurul 
toplantlsma kadar vazife gormek iizere T.C. Uyruklu, Fuatpa~a Sokak, 
No.13 ~enlikkoy-FloryaiiSTANBUL adresinde rnukim Sedat 
BOZANOGLU ilk muraktp olarak fayin edilmi~tir. 

__~... __ ,.,' _., ~''''''''''~"1 

GECiCi MADDE 4- i~bu ana sozle~me ile tayin olunan Yonetim Kurulu 
B~kan ve Uyeleriyle Muraktplar ilk Olagan Genel Kurul toplantlSl11a 
kadar iieret almayacaklar, fahriyen gorev ifa edeceklerdir. 

GECiCi MADDE 5- ilk Olagan Genel Kurul toplantlsma kadar 
gorevlendirilen Yonetim Kurulu iiyelerinden Korhan KURDOGLU 
Yonetim Kurulu Ba~kanllgma, Erhan KURDOGLU Yonetim Kurulu 
Ba~kan Vekilligine tayin edilmi~lerdir. 

GECiCi MADDE 6- Yonetim Kurulu' nca yeni bir karar almmcaya kadar 
gegerli olmak iizere, ~irketi temsil ve ilz~. edecek hertiirlii belgelerde '.'.,'''t<~ 
Yonetim Kurulu Ba~karn, Ba~kan Vekili ve Uyelerinden herhangi ikisinin' ",,~. "\ 
~irket iinvarn altma atllmI~ mii~terek irnzalannm bulunmasl ~arttlf. <, ",;'!1~, 

,~,;, \' ',:\') "" ~"~~ l 
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GE<;ici MADDE 7- i~bu ana sozle~me ile tayin olunan ilk Yonetim 
Kurulu B~kan ile Ba~kan Vekili ve uyelerine ilk Genel Kurul 
toplantIsma kadar ge~erli olmak iizere Tiirk Ticaret Kanunu' nun 334 ve 
335.inci maddelerinde yazdI i~lem1eri yapabilmeleri i~in yetki verilmi~tir. 

GE<;iCi MADDE 8- Damga vergisi, kanuni siiresi i~inde kurucular 
tarafindan ilgili Vergi Dairesi' ne odenecektir. 

,._, 

/-,. ilt'lKuiUcular 
~ ~~J"'., . ~~... ~ ~·l. ' " t " ..w ",, .. "'" ,."." ~ 

'I ,t,~.t ',:.11·: 

~{!''''~' 'I: "•.,~~;;, i[ATA Yatmm Menkul Klymetler A.~. 
'\ e .'_~~";"'':' /,1
'\ ", >.. i\.1. '~ ,J' 

.~;) 'J;,.~ .,) ,.{,:'; ~!~,,~~? 
t. 

(, 

2. Korhan KURDOOLU, 
r 

(--

Ii ;:~;}/~\!#~~ 

I 

:(, 3. Erhan KURDOOLU, 

p)8Ln'R~A IM2}-. VA-Wi. 

4. Duran UOUR, 

ASLINDA IMZA VAft ,,~I 
. dY._C~\:;';1 ~ a <Ii. "~,:""1~,, 

'"~ t ..,"
5. Teviik Metill A YI$IK. 

i',UNOA \~ VIA 

~ ...:'·~"~i~li_~.;. .... _ 

::.. ~~ 

~ .-~ ..... 
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i§bu ana sozle~me altmdaki imzalarm §alns ve hiiviyetini ibraz ettikleri Be§ikta§ 
Niifusidaresi'nden 31.10.1994 tarihinde verilmi§, S05/833885 saydl niifusa 
nazaran kiitUkte Artvin, Arhavi, Y.Hactiar, 006/01 cilt, 91 aile Slra no, 11 'de 
kaYlth 17.01.1966 tarihinde, Sungurlu'da Yurdanur'dan dogma, Ertugrul oglu 
KORBAN KURDOGLU'aaait olup kendi adma asaleten ve Be§~ Niifus 
idaresi'nden 04.05.1992 tarihinde verilmi§, J051559939 saYlh niifusa nazaran 
kiitiikte Afyon, Dinar, Yapagt, 071/01 cilt, 19 aile sua no, 10'da kaYlth 
16.04.1964 tarihinde, Senirkent'te Giilten'den dogma, Ali Thsan ogIu OMER 
FARUK I~IK'a ait olup ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.~. 
iinvanb §irketi mii§terek imza ile temsilen hareketle ve Be§ikta§ Niifus 
idaresi'nden 24.04.1962 tarihinde verilmi~, T051546551 saYlh niifusa nazaran 
kiitUkte Artvin, Arhavi, Y.Hactlar, 006/01 cilt, 11 aile Slra no, 83'de kaYlth 
14.10.1962 tarihinde, Samsun'da Yurdanur'dan dogma, Ertugrul ogIu ERBAN 
KURDOGLU ile Sincan Niifus idaresi'nden 30.10.1989 tarihinde verilmi§, 
V03/217355 saYlh niifusa nazaran kiitiikte Ankara, Sincan, Akyaoren, 006-01 
cilt, 11 aile Slra no, 5-15'te kaYltb 06.01.1947 tarihinde, Akyaviran'da 
Hatice'den dogma, Osman ihsan ogIu DURAN UGUR ile Be§ikta§ Niifus 
idaresi'nden 12.06.1998 tarihinde verilmi§, 0071741622 sayili niifusa nazaran 
kiitiikte istanbul, Be§ikta§, Bebek, 005.11 cilt, 734 aile sua no, 8'de kaYlth 
10.08.1961 tarihinde, istanbul'da Sevim'den dogma, Ali <;etin Akif oglu 
TEVFiK METIN AYI~IK'a ait olup, mahallen huzurumda imzlttadlklarml 
onaylanm.05.07.2000. 

MOSTENiDAT: 
Beyoglu 5. Noterligi'nden 28 Temmuz 1998 tarih ve'38435 saYl He tasdikli imza 
sirkiileri geregince; ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONiM 
~iRKETi iinvanh §irketi KORBAN KURDOGLU ve OMER FARUK ISIK'm 
mii§tereken temsile yetkili olduklan goriildii. 
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:4 YATIRIM MENKUL 
..-IN!LTLER A·S· 

DUZELTME BEYANNAMESi 

Beyoglu 5. Noterligi 'nden tasdikli, 05 Temmuz 2000 tarih ve 32860 
yevmiye saytll ATA PORTFOY YONETiMi ANONiM $iRKETi 
unvanll §irket esas sozle§mesinin bazl maddeleri a§agzdaki §ekilde 

dilzeltilmi§tir: 

1- Ana sozie§menin "Kurullq 1." Maddesinin 5. Bendindeki 
cumlenin tamaml flkartllml§ ve yerine a§agzdaki curnle 

konmu§tur . 
uOMER FARUK I$IK, r.c. uyrugunda, KUfukbebek Cad. Gill 
Ap. No:28/3 BebekiiSTANBUL" 

2- Ana sozle§menin "Sermaye 9." Maddesinin 5. Bendindeki 
"1.750.000. -adet hiseye tekabul eden 1. 750.000.000. -Turk Lirabk 
klsml TEVFiK METiN AYI$IK" cilrnlesi ana sozle§meden 
flkarziml§ ve y~rine a§agldaki cumle konmu§tur. 
"1. 750.000:-adet hiseye tekabul eden 1. 750.000.000. -Turk Lirabk 
zsml OME,R FARUK I$IK" 

3- Ana sozle§menin Gefici 2. Maddesinin 6. Bendindeki 
"Tevfik Metin AYl§lk, Kemer Country, 455 Kuzguncuk, Zemin Kat 
Faz.4 Goktilrk Beldesi Kemerburgazlistanbul" cumlesinin 
tamamz ana sozle§meden flkarllml§tlr. 
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i~bu dUzeltme beyannamesi altmdaki imzalann ~ahlS ve hiiviyetini ibraz ettik!eri 
Be~ikta~ Niifus idaresi'nden 31.10.1994 tarihinde verilmi~, S05/833885 saYlh 
niifusa nazaran kiitiikte Artvin, Arhavi, Y.Hacdar, 006/01 cilt, 91 aile sua no, 
11 'de kaytth 17.01.1966 tarihinde, Sungurlu'da Yurdanur'dan dogma, ErtugruI 
og!u KORHAN KURDOG.(,U He Be~ikta~ Niifus idaresi'nden 24.04.1962 
tarihinde verilmi~, T051546551 sayth niifusa nazaran kiitiikte Artvin, Arhavi, 
Y.Hactlar, 006/01 cilt, 11 aile sua no, 83'de kaYlth 14.10.1962 tarihinde, 
Samsun'da Yurdanur'dan dogma, Ertugrul oglu ERHAN KURDOGLU'na ait 
olup kendi adlarma asaleten ve ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 
A.I). iinvanh ~irketi mii~terek imza He temsilen hareketle ve Sinean Niifus 
idaresi'nden 30.10.1989 tarihinde verilmi~, V03/217355 sayth niifusa nazaran 
kiitiikte Ankara, Sincan, Akyaoren, 006-01 cilt, 11 aile sua no, 5-15'te kaYltb 
06.01.1947 tarihinde, Akyaviran'da Hatice'den dogma, Osman ihsan og!u 
DURAN UGUR ile Be~ikta~ NUfus idaresi'nden 12.06.1998 tarihinde verilmi~, 
G071741622 sayth niifusa nazaran kiitiikte istanbul, Be~i~, Bebek, 005.11 cilt, 
734 aile sua no, 8'de kaytth 10.08.1961 tarihinde, istanbul'da Sevim'den dogma, 
Ali <;etin Akif oglu TEVFiK METiN AYII)IK ile Be~ikta~ Niifus idaresi'nden 
04.05.1992 tarihinde verilmi~, J051559939 saYlb niifusa nazaran kiitiikte Afyon, 
Dinar, YapagI, 071101 cilt, 19 aile sua no, lO'da kaYltb 16.04.1964 tarihinde, 
Senirkent'te Giilten'den dogma, Ali ihsan oglu OMER FARUK II)IK'a ait olup 
kendi adlarma asaleten hareketle, mahallen huzurumda imzaladtklarml 
onaylanm.07.09.2000. 

MOSTENioAT: 
Beyo~l~ 5. Noterligi'nden 28 Temmuz 1998 tarih ve' 

sirkiileri geregince; ATA YATIRIM MENKUL KlYMETLER ANONlM 

l)iRKETi iinvanh ~irketi KORHAN KURDOGLU ve ERHAN 

KURDOGLU'nun m~tereken ternsile yeWl~.Q\~l ~OT~ii. 
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