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TOPLANTI TARIHI

KARAR NO

BA$KANTN ADr SOYADI

uyrlenlru ADr soYADt

: 09.09.2013

:2013110

: Fevzi OZTURKMEN

: VuTaI GUNGORDU,

Burgin YUCEL, Halil OZTURKMEN

$irketimiz Ydnetim Kurulu, girket merkezi olan,
Oyal i9 Hanr No:108/1 Kat:6-5 $igli / ISTANBUL
toplanarak;

Esentepe Mah. BUyUkdere Cad.
adresinde: 09,09.2013 tarihinde

1-23,08.2013 Tarihli Genel Kurul kararr gere$ince Ydnetim Kurulu'nun ddrt Uyeden

olugmasr ve
a-Fevzi Oztlirkmen(Tc.45190124174) Ydnetim Kurulu Bagkant,

b-Burgin YUcel (Tc,32482584488) Yonetim Kurulu Bagkan Yardtmctst ve
Genel MUdUr,

c-Vural GUngOrdU (Tc.10565311800) Ydnetim Kurulu Uyesi ve Kredilerden
Sorumlu Genel Md.Yard.,

d-Halil OztUrkmen (Tc.21170023668) Hukuk lgleri ve lg Kontrolden sorumlu
Yonetim Kurulu Uyesi,

2-Ydnetim Kurulu Uyesi ve Kredilerden sorumlu Genel MUdUr Yardtmctst Vural
GUngdrdu'nUn aynt zamanda Genel MttdUr Vekili,
Olarak gdrevlendirilmelerine,

3-$irket galt ganlart ndan ;

a-Operasyon MUdUTU HUlya Ug(Tc.15983009230)'un lg Kontrol MUdUrU,

b-Asuman Ulusoy(Tc.43849076898)'un vekaleten Operasyon MUdUTU olarak
atanmalarrna,

4- $irket Genel MUdUrUnUn, Genel Mudtir Yardtmcrlart harig olmak Uzere, kendi
kararr ve mi,rnferit imzasr ile yeni personel almaya, i9 akitleri imzalamaya ve
feshetmeye, personelin galrgaca$r bolUmU beli igtirmeye prosedUrlerle

belirlenmig igler gergevesinde gorev, yetki ve sorumlyfuflarr ile galrgma kogullartnda
gereken de$igiklikleri yapmaya, gorev ve unvanla
galrganlarrn Ucretlerini belirlemeye, gerekti$inde

tma veya arttrtm YaPmaYa,

0,n**w"::il'd:"''*
personel temini igin uzman
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5- $irket kagesi Uzerlne atrlacak imzalarla $irketi temsil ve ilzama yetkili olan

kigilerin birinci derece ve ikinci derece (A) ve (B) imza guruplarr olarak ayrrlmalarrna,
girkeii hangi hukuki muamele, fiil ve iglerden dolayl nasll temsil edeceklerinin agagrda
gOsterildigi gekilde belirlenmesine,

Yonetim Kurulu'nun bu kararrnrn Ticaret
ilan ettirilmesine oybirligi ile karar verildi.

Birinci Derece imza yetkilileri,

Siciline tescil ve Ticaret Gazetesinde

Fevzi OZTURKMEN (Tc.45190124174) Y6netim Kurutu Bagkanr

B u rgi n Y U C EL( c.32482584488) Genel MUdurl/6netim Kurulu Bagkan
Yard.

VuTaIGUNGoRDU(Tc.10565311800) Kredilerden Sorumlu Genel Madilr
Yard./Genel MAdur Vekili Ndnt.Kurulu
ayesi

ikinci Derece A Grubu imza yetkilileri,

Asuman Ulusoy(Tc.43849076898) Operasyon MUdUrVekili

N u rcan Akg U | (T c.20848281 362) Mali lgler MUdtjrti

lkinci Derece B Grubu lmza yetkilileri,

Serhat Ahmet Civlan(Tc.54865107916) Mali lgler ve Muhasebe Ydnetmen

imza Yetki ve G6rev Tanrmlart;

1- Yonetim Kurulu Bagkanr Fevzi Oztiirkmen m0nferit imzast ile girketi birinci
derecede her hususta ve en genig gekilde srnrrstz bigimde temsil ve
ilzama yetkilidir.

2- Gerek T.C. d6hilinde gerekse yabancr Ulkelerde herhangi bir limite ba$lr
olmaksrzrn;

a) $irket adrna bilumum resmi ve 6zel bankalar, finans kuruluglarr ile gergek
ve tUzel kigilere kargr mali, idari, ticari, hukuki, hasrlr her hususta girketi
borg altrna sokacak gerek kendi, gerekse UgUnc0 kigiler lehine her ttirlir
sozlegme ve taahhUtname dtlzenlemek, kefalet vermek,

b) girket maksat ve mevzuu dAhilinde menkul/ler veya gayrimenkul/ler
almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
$irket lehine gayrimenkuller Uzerinde is edilmig ipotekleri ve
gayrimenkuller Uzerindeki diger ayni haklarr/ek etmek,
$irket adrna bono(senet), polige,gek gibi i evrak dUzenlemek,
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d)
Her konuda girket adrna ozel veya letname vermek,
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Hususlarrnda, Yonetim Kurulu Bagkanr Fevzi OztUrkmen'in rnUnferid imzasr ger:eklidir. l

3- Gerek T.C. dAhilinde gerekse yabancr Ulkelerde;
a) Her tUrlU finans kurulugunca girket adrna tahsis ve tesis edilmig her ttirlU

Kredi kullanmak,
b) Ugirnctr kigiler ile gerek yurt i9i gerekse yurt drgr Faktoring S6zlegmeleri

akdetmek veya girket adrna satrn altm s6zlegmeleri yapmak,
c) $irket hesabrndan yaprlacak 6deme, virman, havale, tahsilAt, telegrafik

devir, eft talimatlarrnr tanzim etmek ve imzalamak,
d) $irket lehine tesis edilmig her turlU arag ya da menkul rehinlerini fek

eimek,
e) $irket taraftndan yaprlacak her tUrlti odeme, eft ve havaleler ile girket

adtna yaprlacak her ttirlU tahsilAtlar, girket hesabtna d6viz altm ve satlml
iglemleri,girket adtna internet sdzlegmeleri veya taahhUtnameler akd
etmek, mugteriler ve tedarikgiler ile faktoring ve satrn altm sozlegmeleri
akdetmek,

f; $irketi temsilen girket alacaklarrnrn tahsili amactyla devir altnan gek-bono
veya benzeri diger hertUrlii ktymetli evraktn cirolanmast,

g) $irket adlna teminat mektubu talebi

hususlartnda 1 .000.000.-TL'stna kadar en az biri birinci derece imza yetkilisi olmak
Uzere, birinci derece imza yetkilisi ile ikinci derece (A) grubu imza yetkilisinin
mUgtereken imzalart gereklidir.

4-$irketi temsilen herhangi bir tutar srnrrr olmaksrzrn tUm bankalardaki girkete ait
ticari veya kredi hesaplart arastnda transfer yapmaya(kredi hesaplarlndan cari

hesaplara, cari hesaplardan kredi hesaplarlna veya bir Bankadaki cari veya
kredi hesaplarrndan bir bagka Bankadaki kredi veya cari hesabtna yapllacak
transferler), girketin kendi hesaplart arastndaki elektronik fon transferi(EFT)
iglemlerini yapmak,

hususlarrnda en az biri birinci derece imza yetkilisi olmak Uzere, birinci derece imza
yeikillsi ile ikinci derece (A) grubu imza yetkilisinin mUgtereken imzalart gereklidir.

5-$irket lehine uguncu kigilere ait gayrimenkul/ler ve menkul/ler uzerinde
herhangi bir limite ba!lt olmaksrztn her derecede rehin, ipotek ve sair ayni

haklart tesis etmek, girket lehine tesis edilen temlikleri veya temlik

sozlegmelerini temlik alan srfatryla imzalamak, girket tarafrndan kullantlan

binalara iligkin su, do$algaz, telefon elektrik igleri ile ilgili butun girketler ve

belediyeler nezdinde her turlu ig ve iglemi yapmaya ve bu iglerle ilgili s6z1e9me

akdetmeye, mUgterilere kesilecek fatura ve nUshalarlnln, mugteri ekstreleri ile

mUgteri ve satrcr firmalartn mutabakat belgelerinin, pt
personel vizite kdgrtlarr ve sagltk belgelerinin h

yukanda sayrlan tUm resmi kurum ve kurulugla
6demeleri makbuz kargtlt!t tahsil etmeye,

Ucret bordrolartn tn

rlanmasr amactyla ve
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glrket namrna yaPtlacak
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vural cUruc6noU
Ydnetim Kurulu UYesi

Kredilerden Sorumlu
C^

.Ydrd.

Genel MUdUr

birinci veya ikinci derece (A) gr:ubu 
-im7a;;yetkisi,ne 

sahip yetkililerinden herhangi

birinin Veya rrlari Giei Yonetrieni...serhai,.,Ahmet Civlan'tn girket kagesi a|ttnda

mUnferiden imzast gereklidir.

6- Birinci derece imza yetkilileri ikinci derece imza yetkililerine tantnan hak ve

yetkilere sah iPti rler.

Burgin YUCEL

Halil RKMEN


