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ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA 

SINIRLI DENETİM RAPORU 

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  

 

GENEL KURULU’NA, 

Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet 
raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile 
tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara 
dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak 
üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı 
denetimden geçmiş ve 04 Ağustos 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet 
finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. 
 
Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, 
İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı 
Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda 
yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı 
notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin 
sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal 
tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde 
dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız 
denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence 
sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. 

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin 
sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, 
tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. 

 
 
İstanbul, 04 Ağustos 2021 

 
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 
Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services 
firms 
Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”   

                   
Hasan YÜCEER 
Sorumlu Denetçi 
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AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  
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1.1 Raporun Hesap Dtinemi : 01 Ocak 2021 -30Hazftan2l2I

1.2 $irketin

Ticaret unvanl
Ticaret sicil numarasr
internet sitesi
iletigim bilgileri

TEL
FAX

PAY
SAHiBi

PAY PAY
ruTARr (TL) ORANr (%)

: AVRUPA YATIRIM HOLDNG A.S.
: iSTaNeuL TICARET SiCiL MEMURLUCU 1953544-0
: www. avrupayatirimholding. com
: LEVENT MAHALLESI GAZETECILER SiT. A21l4 BLOK

APT. NO.4713 BE$IKTA$/ISTANBUL
:0(212\ 934 09 09
:0(212) 934 02 93

1.3 Sermaye:

$irket kayrth sermaye sistemine tabi olup, kayrth sermaye tavanr 50.000.000,- TL'dr. Odenmig
sermayesi 30.000.000,-TL'dir. 2012 y:|rnda mevcut ortaklann Riighan haklarr tamamen
krsrtlanarak halka arzyolu ile sermaye artrqr yaprlmrqtrr. $irket sermayesinrn%o49,38'i tekabiil
eden ktstm halka agrk olup istanbul Borsa'srnda "AVHOL" kodu ile iglem gormektedir.

1.4 Ortakhk yaprsr:

PAY SENEDi
srArusu(*)

Alsancak SafihkHiz.Tic.A.g. 15.187,000,00
Halka Agrk Krsrm 14.813.000,00

50,62'yo

49,38yo
KAI - KH

AIH

GENEL TOPLAM 30"000.000,00 100,0070 K/N-K/H-A/H

(*) K/N : Kapah Nama, K/H : Kapah Hamiline, A/H : Agrk Hamiline

1.5 imtiyazh Paylar:

$irket sermayesi A ve B grubu paylaru boliinmtiqttir. A grubu paylar nama, B grubu paylar
lranriline yazirdrc. A ve B grubu pay sahiplerinin her hisse igin bir oy hakkr vardrr. Vekaleten
oy kullanmaya iligkin Kanun ve Teblifi hiiktimleri sakhdrr.

1.6 Yiinetim Kurulu:

28.06.2021 tarihinden yaprlan Olafan Genel Kurul Toplantrsrnda ahnan karar ile Ycjnetim
Kurulu Uyeleri 3 yrl gdrev yapmak 'fLzerc segilmiglerdir"
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ADI SOYADI conBvi stinnsi
Ramazan Burak fpl.I-i
Balkan AKBA$
Ahmet Savag QOLAK
Feramus YANCI
Tagkrn DEMIR
Turan KAYA
Murat KAYA

Ydnetim l(urulu Bagkanr
Ycjnetim Kurulu Bagkan Yardrmcrsr
Yonetim Kurulu Uyesi
Yonetim Kurulu Uyesi
Ydnetim Kurulu Bafrmsrz Uyesi
Ycjnetim Kurulu Bafrmsrz Uyesi
Ycjnetim Kurulu Bafrmsrz Uyesi

28 .0 6 .202 r -28 .0 6.2024
28.06.2021 -28.06.2024
r 5 .06.2020 -28.0 6.202\
28.06.202\ -28,0 6.2024
r 5 .06.2020 -28.0 6,2021
28 .0 6.202 r -28 .0 6 .2024
28.0 6 "202 I -28.0 6.2024

Ilamazan BURAK TELLI - Yiinetim Kurulu Baqkanr

Afyon'da 1977 y:Irnda dofan Ramazan Burak TELLI ig hayatrna 1995 yrhnda baglamrqtrr.
Zaman iginde igletmecilik, gtda, telekomtinikasyon ve safhk sektcirtinde Yonetim Kurulu
Bagkanhfr yapmrgtrr. Avrupa Yatrrm Holding A.$. Yonetim Kurulu Bagkanhk gorevini devam
ettirmektedfu.

Balkan AKBA$ - Yiinetim Kurulu Baqkan yardrmcrsr

istanbul'da 1970 yrhnda do[an Balkan AKBA$, ig hayatrna 1990 yrlnda baglamrgtrr. eegitli
firmalarda gorev almrgtrr. Avrupa Yatrnm Holding A.$.'nin Ycjnetim Kurulu Bagkan
Yardrmcrhfir gorevi devam etmektedir.

Feramus YANCI - Yiinetim Kurulu Uvesi

Istanbul'da \973 yitnda dofan Feramus YANCI, ig hayatrna 1996 yrhnda baglamrgtrr. Qeqitli
firmalarda gorev almrgtrr. Avrupa Yatrnm Holding A.$.'nin Yonetim Kurulu Uyelifi g6revi
devam etmektedir.

Turan KAYA -Yiinetim Kurulu Ba[rmslz Uyesi

Istanbul'da 1975 yrhnda dofan Turan KAYA iiniversite mezunudur, Qegitli firmalarda ydnetici
olarak gorev almrgtrr.

Murat KAYA - Yiinetim Kurulu Bafrmsrz Uyesi

Istanbul'da 1973 yrhnda dofan Murat KAYA iiniversite mezunudur. Qegitli firmalarda yonetici
olarak gorev almrgtrr.

Ydnetim Kurulu Bagkanr ve tiyeleri Ttirk Ticaret Kanunu'nun ve girket esas s6zleqmesinin ilgili
maddelerinde belirtilen yetkiler ile girketin temsil ve yonetimini yerine getirmiglerdir.

1.7 Komiteler:

Denetirn komitesi

Riskin erken saptanmasr komitesi

Kurumsal Yonetim komitesi

: Murat KAYA, Turan KAYA

: Murat KA

AVRUPA YATIRIM
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1.8 $irketin Ana Faaliyet Konusu:

Her ttirlti radyattir, radyator l<azant, dalga duvar radyatoni, dalga duvar radyatdrii kazam ve
gosterge panolan imal etmek. Bilumum sag ve profiller ile her ttirlii demir ve gelik iiriinleri ile
ilgili montaj, de montaj taahhiit ve konstriiksiyon igleri yapmak, mamulleri tesis mahallelerinde
kurmak ve baktmmr yapmak. Dafrtrm, giig ve ozel maksath transformator, regiilator, dizmektir
ve reaktdr kondansatorleri, elektrik motorlan yapmak, ahm satrmrnr yapmak ve her ttirlii ithalat-
ihracat yapmak. Yurtiginde ve yurtdrqtnda her tiirlii konut, toplu konut ve endiistriyel tesisler
yapmak, turistik amaglt gayrimenkuller inga etmek, satrn almak, kiralamak ve iilkemize turist
gekebilecek her tiirlti giriqimde bulunmak, yurtiginde ve yurtdrgrnda acentelikler kurmak, turlar
tertip etmek, liman igletmek, deniz ve yat turizmcilifi yapmak. Yurtigi ve yurtdrqrnda
nakliyecilik iqleri yapmak, her tiirlii oto yedek parga ve lastikleri ile di[er oto aksam ve
aksesuarlarrnln bayiliklerini almak, ithalat ve ihracatrnr yapmak, yur-tigi ve yurtdrgrnda toptan
ve perakende satrglartnr yapmak acentelik agmak, bayiliklerini vermek. Her nev,i otomobil ve
aftr vastta ile gahgma makineleri ahm-satrmr ile ithalatlannr yapmak, galeriler agmak, servis
ve yedek parya istasyonlan kurmak. Her trirlii pazarlama, reklamcrhk, tabela ve baskr iglerini
yapmak ve bunlarla ilgili grafik ve tasanm uygulamalarr yapmak. Her ttirhi oto yan sanayi
pargalarr imal etmek, makine ve ekipmanr imalatr yapmak, bunlarr yurtigi ve yurldrqrnda
pazatlamak ve satrqrnt yapmak. $irketin konularr ile ilgili her tiirlii resmi ve gayri resmi
kuruluglarrn agtrfir ihalelerine girmek ve teklif vermek. ihtiyacr olan elektrik, su, havagazr ve
buna benzer tesisler ile telefon, teleks ve faks gibi haberlegme tesislerine sahip olmak, bunlarrn
altmt, satlml, devri ve kiralanmasr ile ilgili iglemleri yapmak, Yukarrda sayrlan faaliyetkonularr
igin gerekli ham, yan mamul ve mamul maddeyi ve sair malzemeyi yurtiginden ve yurtdrqrndan
satrn almak, yurtigi ve yurtdrgrna satmak. Mevzuu ile ilgili yurtiginde ve yurtdrgr ndamapazalar
agmak, agrlan mapazalan igletmek, miimessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler
vermek ve almak' Ozel hastane, ttp merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kreg, gocuk bakrm
evleri, trbbi tahlil ve rontgen laboratuvarlarr ve sair safhk tesisleri agmak, igletmek, donatmak,
kiralamak ve kiraya vermek, almak, satmak, evde tedavi ve bakrm hizmetleri sunmak.
Hastanenin teknik personelini yetigtirmek igin gerekli kuruluglarr oluqturmak ve igletmek veya
bu gibi kuruluqlar vasttastyla liizumlu eleman yetigtirmek. Her nevi hastane, trp merkezi , dryalz
merkezi, huzurevi, kreg ve gocuk bakrmevi, trbbi tahlil ve rontgen laboratuvarlarr ve sair sa[1k
tesislerinde kullanrlan makina, alet edevat, srhhi malzeme, kimyevi madde ve ilaglarr imal
etmek, ithal etmek, ihrag etmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. poliklinik ve
klinikler tesis etmek, genetik, patoloji ve radyoloji laboratuvarlarr kurmak, grda kontrol testleri
ile gevre ve endtistriyel test hizmetleri veren laboratuvarlar kurmak, iqletmek, satm almak,
satmak, kiralamak, kiraya vermek. Trbbi tedavilerde veya sanayide veya bagka amaglarla
kullanrlmak tizere kcjk hiicrelerden veya kayna[r canh hiicreler olan biyolojik malzemelerden
mamul tiriinler geligtirmek, bu iiriinlerin geligtirilmesi igin gerekli laboratuva' kurmak,
igletmek, satrn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Kordon kanr kaynakh olanlar dahil
her ttirhi canh hticrenin uzun donemli saklanmasrnr safilamak izere gereken tesisleri kurmak,
igletmek, satrn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Her tiirlii optik ve ortopedik
malzemeleri, medikal gazlan imal etmek, ithal etmek, ihrag etmek, almak ve satmak. Sirkette
gahgan personelin yararlanmasr igin gerekli her trirlii k sosyal ve medeni ihtiyaglarr
kargrlayacak tesisler kurmak, donatmak veya iktisa [lfiil iqletmeci marifetiyle

Nlo tl7l3 BeilktaS,lST
as V.B, 1 59 03F 25 : .
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faaliyette bulundurmak. Ortakhfrn mevzuu ve gayesi ile itgili personel yetigtirmek igil kiilttir.
ve ofretim vakfi kurmak. Fcza deposu agmak, iqletmek, kiralamak ve kiraya vermek" Beyaz
e$ya ve elektronik cihazlar ile her tiirlii haberlegme cihazrrun a|m ve satrmrnr yapmak Her ttirli
radyator, radyator kazam, dalga duvar radyatort, dalga duvar radyatdrti kazant ve gdsterge
panolan imal etmek. Bilumum sag ve profiller ile her tiirhi demir ve gelik iiriinleri ile ilgili
montaj, de montaj taahhiit ve konstrtiksiyon igleri yapmak, mamulleri tesis mahallelerinde
kurmak ve baktmtnr yapmak. Dafttrm, giig ve cjzel maksath transformatcir, regrilatcjr, dizmektir
ve reaktor kondansatcjrleri, elektrik motorlarr yapmak, ahm satrmrnr yapmak ve her ttirlii ithalat-
ihracat yapmak. Yurtiginde ve yurtdrgrnda her tiirlti konut, toplu konut ve endiistriyel tesisler
yapmak, turistik amagh gayrimenkuller inqa etmek, satrn almak, kiralamak ve i.ilkemize turist
gekebilecek her ttirlti girigimde bulunmak, yurtiginde ve yufidrqmda acentelikler kurmak, turlar
terlip etmek, liman igletmek, deniz ve yat turizmcili[i yapmak. Yurtigi ve yurtdrgrnda
nakliyecilik igleri yapmak, her tiirlti oto yedek parga ve lastikleri ile di[er oto aksam ve
aksesuarlannrn bayiliklerini almak, ithalat ve ihracatmr yapmak, yurtigi ve yurtdrgrnda toptan
ve perakende satrglannr yapmak acentelik agmak, bayiliklerini vermek. Her nev'i otomobil ve
aftr vastta ile gahgma makineleri ahm-satrmr ile ithalatlarrm yapmak, galeriler agmak, servis
ve yedek parqa istasyonlan kurmak. Her trirlii pazarlama, reklamcrhk, tabela ve baskr iglerini
yapmak ve bunlarla ilgili grafik ve tasarrm uygulamalan yapmak. Her tiirli oto yan sanayi
pargalan imal etmek, makine ve ekipmanr imalatr yapmak, bunlan yurligi ve yurtdrgrnda
pazarlamak ve sattqtnt yapmak. $irketin konulan ile ilgili her ttirlti resmi ve gayri resmi
kuruluglarrn agtrfr ihalelerine girmek ve teklif vermek. ihtiyacr olan elektrik, su, havagazr ve
buna benzer tesisler ile telefon, teleks ve faks gibi haberlegme tesislerine sahip olmak, bunlarm
altmt, satlmt, devri ve kiralanmasr ile ilgili iglemleri yapmak, Yukarrda sayrlan faaliyet konularr
igin gerekli ham, yan mamul ve mamul maddeyi ve sair malzemeyryurtiginden ve yurldrgrndan
satrn almak, yurtigi ve yurtdrgrna satmak. Mevzuu ile ilgili yurtiginde ve yurtdrgrndama$azalar
agmak, agrlan mapazalan igletmek, miimessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler
vermek ve almak. Ozel hastane, ttp merkezi, dryaliz merkezi, huzurevi, kreg, gocuk bakrm
evleri, ttbbi tahlil ve rontgen laboratuvarlan ve sair saflrk tesisleri agmak, igletmek, donatmak,
kiralamak ve kiraya vetmek, almak, satmak, evde tedavi ve bakrm hizmetleri sunmak.
Flastanenin teknik personelini yetigtirmek igin gerekli kuruluglarr olugturmak ve igletmek veya
bu gibi kuruluglar vasttastyla ltizumlu eleman yetigtirmek. Her nevi hastane, trp merkezi , diyaliz
merkezi, huzurevi, kreg ve gocuk bakrmevi, trbbi tahlil ve rontgen laboratuvarlan ve sair sa[1k
tesislerinde kullamlan makina, alet edevat, srhhi malzeme, kimyevi madde ve ilaglarr imal
etmek, ithal etmek, ihrag etmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. poliklinik ve
klinikler tesis etmek, genetik, patoloji ve radyoloji laboratuvarlan kurmak, grda kontrol testleri
ile gevre ve endiistriyel test hizmetleri veren laboratuvarlar kurmak, igletmek, satm almak,
satmak, kiralamak, kiraya vermek. Trbbi tedavilerde veya sanayide veya bagka amaglarla
kullanrlmak tizere kok hiicrelerden veya kaynalr canh hiicreler olan biyolojik malzemelerden
mamul rirtinler geligtirmek, bu iiriinlerin geligtirilmesi igin gerekli laboratuvarr kurmak,
iqletmek, sattn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Kordon kanr kaynakh olanlar dahil
her ttirlti canh hticrenin uzun donemli saklanmasrnr saflamak izere gereken tesisleri kurmak,
igletmek, satrn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Her tr.irlii optik ve ortopedik
malzemeleri, medikal gazlan imal etmek, ithal etmek, etmek, almak ve satmak. Sirkette
gahqan personelin yarallanmasr igin gerekli her tti , sosyal ve medeni ihtiyaglarr

AVRUPAYATIRIM
ANONIM

syf 5



kargrlayacak tesisler kurmak, donatmak veya iktisap etmek, bilfiil igletmeci marifetiyle
faaliyette bulundurmak. Ortakh$m rnevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetigtirmek igi' kiilttir
ve ofiretim vakfi kurmak, Ecza deposu agmak, igletmek, kilalamak ve kiraya vermek. Beyaz
e$ya ve elektronik cihazlar ile her trirlii haberleqme cihazmrn a|m ve satrmrnr yapmak

1.9 $irket Yiineticileri:

Ust Diizey Yiineticiler
Ramazan BURAK TELLI
Ibrahim Ethem oZnptr4in

Genel Miidiir
Genel Mtidtir Yardrmcrsr

Orta Diizey Yiineticiler
Canan OZTURK Muhasebe Miidtirti
Yrldrrrm KILLAN Yatrrmcr iliqkileri

$irket ust yoneticileri, Ttirk Ticaret Kanunu'nun ve girket esas sozleqmesinin ilgili
maddelerinde belirtilen yetkiler ile girketin temsil ve ycinetimini yerine getirmiglerdir.

1.10 $irket Qahganlarrna Ait bilgiler:

Avrupa Yattrtm Holding A$'nin ve konsolidasyona dahil ba[h ortakhklarrnda 30.06.2021
tarihi itibari ile toplam 227 personel gahgmaktadrr.

Ycinetim Personel : 8

Idari personel : 16
Uretim/Hizmet : 203
TOPLAM . 1)1

1.11 Esas Siizleqmede Yaprlan Defiqiklikler:

DeIigiklik Yoktur.

1.12 Son U9 Yrlda Temettti Dafrtrmr:

$irketimiz son tig yrlda hissedarlanna herhangi bir temettti dafrtrmr yapmamrgtrr.

1.13 $irketle Muamele Yapma ve Rekabet yasa[r:

0I'0I.2021-30.06.2021 faaliyet doneminde. $irket genel kurulunca verilen girket'in konusuna
giren iqleri bizzat veya bagkalan adma yapmalan ve bu nev'i iqleri yapan qirketlerde ortak
olabilmeleri ve difer iglemleri yapabilmeleri hususunda" yonetim kurulu tiyelerinin qirket ile
kendisi veya bagkast adtna yaptr[r iglemler ile rekabet yasa[r kapsamma giren herhangi bir

AVRUPA YAT'IRIM
NoNitul

muamelede bulunmamrslardrr.

vo, 19903t:
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1.14 $irketin Iqtirakleri ve Pay Oranlarr:

Ticaret Unvanl $irketin Sermayedeki girketin

Armed Saflrk Hiz. Med. San. Tic. A.g.
Pav{oh
%100
%t00
%r00
%67

Sermayedeki Payr
20.000.000,00

1.000.000,00
50.000,00

4.020.000,00

Avrupa Global Telekomiinikasyon iletigim A.$.
Seren Saghk Hizmetleri Anonim $irketi
Ege Karma Kauguk Sanayi ve Tic. A.g,

1.15 Pay Sahipleri ite itiqkiler:

a. ,P?v Slhipleri ile iliskiler : $irketimizde pay sahipleri ile iligkiler yatrrrmcr iligkileri
dantgmant Yrldrrrm KILLAN tarafindan yiirtittilmektedir. itgiliye
yildirim@avrupayatirim.com.tr adresinden ulaqrlabilecefi gibi 0(212) 934 09 09 numaralr
telefon ve 0(212) 934 02 93 numarah faks ile de ulasrlabilir.

girketimizde pay sahiplerinin bilgi alma
haklarrrun kullanrmda ayncahk veya oncelik tanrnmamaktadrr. Pay sahiplerinin bilgi edinme
haklartnrn genigletilmesi ve haklanrun saflrkh olarak kullanrlabilmesi amacryla, mali tablolann
yaru sra gerekli bilgi ve belgeler siirekli gtincellenerek elektronik ortamda $irketimizin
kurumsal internet sitesi (www.avrupayatirimholding.com) igerisinde zorunlu bildirim
sriregleri iginde Ttirkge olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadrr. 2020 y;,nda, sermaye
arttltmlan, kaydr sisteme gegig ve genel kurul gibi konularda, telefon, e-mail, ile yaprlan
goriigmelerde bilgi talepleri cevaplandrnlmrgtr" Pay Sahipleri girket hakkrndaki bilgileri
www.avrupayatirimholding.com adresinden, Kamuyu Aydrnlatma platformu
(www.kap.gov.tr)'na yaprlan ozel durum agrklamalarmdan ve gazeteilanlarrndan giincel olarak
takip edebilirler. $irket Esas Sdzlegmesinde ozel denetgi atanmasr ile ilgili hiiktim yoktur.2020
yrhnda pay sahiplerinden bu konuda bir talep almmamrgtrr.

c. Genel Kurul Toplantrlarr :

Avrupa Yattnm Holding Anonim $irketinin 2020 yfi Olafian Genel Kurul toplantrsr
28.06.2021 tarihinde, Saat 14:00 de, Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A2I14 nlok ept.
No'47/3 Begiktaq / ISTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanhfr'nrn istanbul Ticaret il
Mtidtirlrifri'niin 25.06.202\ tarih ve 65066389 sayrh yazrlarryla gorevlendirilen Bakanlk
Temsilcisi Sayrn $ehval KIRIK'rn gdzetiminde yaprlmrgtrr.

a. Ov Hakkr ve Azrnhk Haklan : Esas Sdzlegme 'de imtiyazh oy hakkr bulunmamaktadrr.
Esas Scjzlegme 'de birikimli oy kullanrmrna yonelik bir diizenleme yaprlmamrgtr. Mevcut
ortakhk ytizdelerinde ve ortakhk yaprsrnda birikimli oy hakkr tarunmasmrn $irket,in ahenkli
yonetim yaplslnl bozacapr driqtincesi ile boyle bir dtizenleme yaprlmamrgtr.

b. Pay Devri : Hamiline yazit hisse senetleri Tiirk Ticaret Kanunu ve ilgili di[er mevzuat
hUktimlerine gdre devir ve temlik olunur. N senetlerinin devri yonetim
kurulunun onayrna tabidir. Ycjnetim kurulu seben pay devrini onaylamayabilir.
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Nama yazir (A) grubu hisse senetlerinin devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin
hisseleri orantnda onaltm hakkr mevcuttur, Hisselerini satmak isteyen (A) grubu paydaglar,
satmak istedikleri hisse miktannr ve satrg bedelini noter aracrhfr ile (A) grubu paydaqlara
bildirmek zorundadtr. Difer hissedarlar teklif edilen miktar ve ftyattan satm almak
istemediklerini bildirir veya 30 gi.in iginde bildirime herhangi bir cevap vermezlerse, paylarrnr
satmak isteyen paydag 3. gahrslara di[er hissedarlara teklif edilen fiyattan diigiik olmayan bir
fryatla paylarrnr satabilir. Paylann 3. qahrssa bu gekilde satrlmasr durumunda Yonetim Kurulu
pay devrini kabul etmek ve pay defterine iglemek zorundadr.

Avrupa Yatrrrm Holding A.$.'nin kamunun aydrnlatrlmasl ve
bilgilendirme politikasrrun izlenmesi, gdzetimi ve geligtirilmesi Yonetim Kurulu'nun yetki ve
sortrnrlulufu altrndadrr. Bu politika gere[i ba[rmsrz denetimden gegmig 12.ay mali tablolarr,
denetimden gegmemig 6 ay mali tablolarr kamuya duyurulmaktadrr. Uluslararasr Finansal
Raporlama Standartlan (UFRS-UMS) do[rultusunda haznlanankonsolide raporlann duvurusu
SPK'ce belirtilen siireler iginde kamuoyuna yaprlmrgtrr.

2- YoNETinr oncaNl UYELEnI irn Usr nUzEy yoNEricir,nnE sAGLANAN
MALi HAKLAR

- Yaprlan Ucret Odemeleri Toplamr: 42.000 TL

Ba[rmstz Yonetim Kurulu iiyelerine Ayhk Net 500 TL huzur hakkr odenmesine, yonetim
Kurulu Bagkanrna Ayhk Net 5.000 TL difer Ycjnetim Kurulu tiyelerine Ayhk Net 500 TL
huzur hakkr odenmesine Toplantrya katrlanlarrn oy birlifi ile kabul edildi.

3- $iRKETin anaguRMA vE GEr,i$rintrn qALr$MALART

Avrupa Yattrtm Holding olarak gevreye duyarhhk kapsamrnda olugturulan gevre politikasr,
devamh gevresel faktorleri iyilegtirmek, daha temiz, daha safihkh yaqanabilir gevreye katkrda
bulunmaktrr. Bu gergevede atrklarrn korunmasr ve saklanmasr srrasrnda Qevreye zarar
vermemesi agrsrndan yeni atrk depolama alanr yaprlmrgtrr.

Uretim maliyetlerinin diigtirrilmesi, rekabet gartlannm iyilegtirilmesi agrsrndan gerekli
gahgmalar yaprlmrg, iiretim verimlilifinden kaynaklanan kayrplar tespit edilmig ve gerekli
onlemler altnmtgtrr. Kigi bagrna tiretim miktarr sektor standafilarrnrn altmda oldu[u tespit
edilmig ve maksimum seviyeye ulagmasr igin gerekli tedbirler almmrqtrr.

Uretim safhalarrnda iiretimin daha yavaq ilerlemenin oldu[u yerler tespit edilerek kolaylaqtrrrcr
ekipman ve teknolojik destek yaprlarak riretimin hrzlanmasr ve kapasitenin artrrrlmasr ipin
gerekli gah gmalar yaprlmrgtrr.

4- $IRKET FAALIYETLERI vE FAALiyBrrBnn ir,igxix oNnnnri 6EL1$MELER

4.1 Yatrrrmlarrmrz:

Armed Sa[hk Hiz. Med. San. Tic. A.g. %100, Av
06100, Seren Saflrk Hizmetleri Anonim Sirketi
%67 hisselerine sahiotir.
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4.2 Satrq vePazarlama Faaliyetleri flakkrnda Bilgi:

1998 yrhnda Baysan Trafo Radyatorleri San. Ve Tic. Ltd. $irketi unvanr ile kurularak faaliyet
gostermeye baglayan girket, kurumsallagma gahgmalarr kapsamnda2}Il yrhnda esas sozleqme
defigiklifii ile anonim girkete ddniiqmrig ve Baysan Trafo Radyatdrleri Sanayi ve Ticaret
Anonim $irketi unvanh bir girket olmuEtur.

2012 y:|nda Borsa istanbul A.$. halka arz edilen Baysan Trafo Radyatorleri Sanayi ve Ticaret
A. $.' nin paylarr Geliqen i gletmel er P azarnda i glem gormeye bagramr qtrr.

Ortakhk, 2015 yrhndan itibaren AVRUPA YATIRIM HOLDING A.$. unvam ile faaliyet
gdstermeye baglamrg ve bu siiregte hedef sektcjrlere yatrrmlar yapmaya baglamrqtrr. $irket,
sa$rk ve iletigim sektdrlerine yatrnm yapmrgtrr.

Saflrk sektiirii :

Sa[h[a asrl, do[rudan veya dolayh etkileri olan mal ve hizmet nitelikli her ttirlii iirtnti iiretmek,
arzve talep etmek, ttiketmek izere olugturulmug sistemler ve bu sistemlerin iginde bulunan kigi,
kurum, kurulug, statii, iirtin ve benzerlerinin tilmti igin kullamlan, genel ve kapsayrcr bir
kavramdtr. Saghk hizmetlerinde safhkh insanlar, hastalar ve sa4rk personeli gibi kiqiler ve
hastane, sa[hk oca[r, laboratuvar, muayenehane, eczanq Safhk Bakanhfr, tiniversiteler, dzel
sektcir ve benzeri kurum ve kuruluglarca verilen her tiirlii yatakh ve yataksrz hizmetler bulunur.

Safltk hizmeti veren organizasyonlarda siiregler, aqrr derecede karmagrk, birbirine ba[1, ig ige
gegmig, hatta birlegmig durumdadr, aynca de$igken girdiler, zaman krsrtlarr, hiyerargik bir
kiiltiir ve insan mtidahalesine ba[rmlthk, organizasyon biitiiniindeki siireglerdeki hata riskini
artttrmaktadrr. Hem bu teblifi ve yonergenin gereklerini yerine getirmek hem de toplumun artan
safihk hizmeti ihtiyacrnr en giivenli gekilde yerine getirmek amacryla sa[1k kuruluqlarrnda
hasta ve gahganlarr tehdit eden tehlikelerin belirlenmesi, risklerin de[erlendirilmesi ve m1mktin
olan kontrol ve onleme yontemlerinin devreye ahnmasr hayati onem tegkil etmektedir.

Karmagrk yaptda, emek yo[un olarak hizmet r.ireten hastane igletmelerinde, hizmet kalitesinin
artttrtlmasl ve hasta/galtgan memnuniyetinin yanl sra huzurlu, gi.ivenli ve sa[1k1 personelin
cjnemi gtin gegtikge artmaktadrr. Hastalara kaliteli, dofru tiliz ve hrzl bir sa!1k hizmetinin
sunulmastnr amaglayan hastane iglemleri, olumlu bir orgtit iklimi olugturarak, giivenli bir
gahgma ortamt ile gahqtrfir kuruma bafih gahganlara ekip ruhunu olugturmak zorundadrr. Aksi
takdirde mutsuz, huzursuz ve sa[h[rnr kaybetme tehlikesi ile kargr kargrya kalan gahganlann,
hastalara verecekleri trbbi ve teknik hizmetler hastane igletmelerinde istenmeyen sonugl arayol
agabilmektedir.

Global bazda, sa[hk sektorti, artan refah seviyesi, defiigen hastahk profile, afian n1ifus ve
uzayan omtir nedeniyle geniqlemektedir. 2017 y:llndaohIT,4 oranrnda artarak, 140 mllyar 647
rnilyon TL'ye ulagtr, Cari safhk harcamasrnrn toplam sa[hk harcamasr iqindeki payt 2016
yrlrnda Yr94 iken,2017 y|rnda%o93,1 oldu.

I(gi bagr saflrk harcamasr, 2016 yrhnda 1.511 TL
TL'ye yrikseldi.

yrlrnda Yol5,9 artaruk , I.751
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Saflrk sistemine genel bakrq

Ttirkiye'nin safhk harcamalarU200g yrhndan bu yana yrlda %10'luk bir oranla istikrarl qekilde
biiytimekte olup sektor dinamiklerinde garprcr bir de[igiklik olmaks:u;tn 2015 yrhnda 105
milyar TL'ye ulagmrgtrr.

- Finansman kayna[rna gtire: Kamusal ve ozel hizmet alanlarrn toplam harcamalardaki payr,
odeme kurumlart agtstndan istikrarh bir ortama igaret edecek qekilde yida Yol1,luk bir oranla
artmaktadrr.

- Finansman hedefine giire: Hizmet sunucularr yidaYol4'hik bir oranla gtigli bir reel btiyiime
go sterirken, i I ag s ektci ri y alnrzca yo4' lijk bn hrzra biiyiimekte dir.

Safhk hizmetleri talebi, yaglanan nrifus ve buna bafih olarak hastalk ytikiiniin daha
kronik/karmagrk hastahklara kaymasr nedeniyle yiikselecektir.

OECD seviyeleri ve mevcut iiniversiteye giren sayrlan gciz dniine ahndr[rnda, sa[1k personeli
baqta olmak iizere safhk hizmetleri arzt arlrrq gdsterecektir.

6zeI hrzmet sunuculart sektdrti, 2009 yrhndan bu yana yid.a %13 btiyiimekte olup toplam
hizmet sunucu harcamalarrnda yaklagrkYo25-27'lik istikrarlrbir pazar payr elde etmigtir.

Ozel hrzmet sunucularr sektorii, her yrl yaklagrk 1,6 milyon ameliyat gergekleqtirme, en
karmagrk cerrahi opelasyonlarrn yaklagrk %53'r.iniin iistesinden gelme ve sektortin genel olarak
geligmesine ve ilerlemesine katkrda bulunma gibi ozellikleri dikkate ahndr[rnda Ttirkiye sa[1k
sektdniniin vazgegilmez bir pargasrdrr

Ozelhizmet sunucularr farkh sosyoekonomik hasta sekmenlerine hizmet sunabilmek adrna iyi
konumlandrrrlmrqtrr.

Ozel sektor, ozellikle de btiyiik hastane zincirleri, cofrafi geniqleme ya dasatm alma yoluyla
sektcire yatrrrm yapmaktadrr.

Finansal tarafta, sa[hk dtizenlemeleri 2009 yrhndan beri onemli bir defiigiklik gegirmemig olup
bu durum, geri odemede sabit bir ortama igaret etmektedir; ancak hizmet saflayrcr paydaglarrn
iginde bulundufu srktntrlar diigtiniildii[iinde geri odeme politikasrnda bir revizyona ihtiyag
duyuldufu goriilmektedir .

- Devlet, fiyatlandrrma sisteminde yaptrlr kiigiik degigikliklerle, siirdiirfilebilirlisi bir miktar
iyileqtirmek igin adrmlar atmrgtr

- Ancak defiigen makro ve ekonomik ortam nedeniyle iglem bazrnd,a fiyat fryat yukseltilmesi
veya (yakrn bir gelecekte gergeklegmesi muhtemel olmamakla birlikte) cjdeme mekanizmasrnda
biittinsel bir reform yoluyla SUT fiyatlarrnda bir artrg beklenmektedir

Ytiksek gelir sekmeninin daha da biiyiimesi beklenmekte olup bu durum, ozelhizmet sunucularr
igin talep artrgrna igaret etmektedir

syf 10
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Tamamlayrcr sa[hk sigortasmm uygulamaya konulmasr, SGI( anlaqmah ozel hizmet sunucularr
igin 5'alryr.a ek talep yaratmakla kalnayrp katkr payr dtizeylerini ytikseltmelerine de yardrm
edecektir.

Ttirkiye, sa[hk turizmi igin gelen hastalarda yrlhk olarak %15'lik bir artrg yagamrqtrr ve maliyet
ile hizmet kalitesi avantajtnrn yanl slra kamu ve ozel sektcir menfaati dikkate ahndrftrnda"
sektoriin daha da biiyrinesi beklenmektedir.

Tiirkiye safihk sistemindeki onemli oyuncular aqa[rdaki kategoriler altrnda incelenmektedir,

Diizenleyici : Sa[hk Bakanhfr

o Ttim devlet hastaneleri ve ozel hastanelerde kitleyi denetler
o Devlet hastanelerinin sahibidir ve bunlan igletir
o Sektdrdeki lisans saylsrnl kontrol eder

Odeyici Kurum : Sosyal Giivenlik Kurumu (SGK)

. SaEhk sektoriintin ana finansman sa[layrcrsr

' 6zel hastaneler ve devlet hastanelerinde kullanrm istatistiklerini izler

Mevzuat

o Devlet, Safhk Bakanhfir aracrh[ryla tiim devlet hastanelerini ve ozel hastaneleri kalite
agtstndan denetlemekte ve sektordeki ruhsat saylsml kontrol etmektedir.

Finansman

' SGK - Safhk hizmetleri cjdemelerini yapan tek devlet kurumu olan SGK, sa[1k
sektortiniin temel f,tnansman kayna[rdrr. SGK sisteminde dahil devlet kuruluglalnln ve
ozel kuruluglann hastanelerinin kullarumrna iligkin istatistikler SGK'run sozetimi
altrndadrr,

o T.C. Hazine Mtistegarhfir - yegil kart sahibi vatandaqlara ait sa[hk harcamalanna iligkin
odemeleri SGK'ya yapmaktadrr.

. 6zel sigorta girketleri

. Odemesini kendi yapan hastalar

Sa$rk Hizmeti sunan kuruluglar

Safihk Bakanh[r (Saflrk Bakanhfr'na bafh ve Safhk Bakanh[r'nca iqletilen devlet
hastaneleri ile beraber)

AVRUPA YATIRIM H
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. Ozel Sa4rk hizmeti sa[layrcrlarr

Trirkiye'de sa[hk hizmetleri, gegitli devlet kuruluglarr ve rjzel safhk kuruluglarr tarafindan
sa[lanmaktadrr. Devlet safhk kurulu;larr arasrnda, Saflrk Bakanhfir'nca igletilen hastaneler ve
riniversite hastaneleri yer almaktadrr. Tiirkiye'deki sa[hk kuruluglarrnrn go[unlu[u devlet
hastaneleri olugtursa da, gegti[imiz yrllarda ozel kuruluqlar destekleyici diizenlemelerin de
etkisiyle toplam hastane, yatak ve hasta saylsl agrsmdan sektordeki paylarrnr onemli olgtide
artlrml$trr.

Ttirkiye'de 562 adet cizel hastane ve ozel hastanelere ait yaklaqrk 44.000 adet yatak bulunmakta
olup bu sayrlar 2015 yrh itibanyla toplam hastane ve yatak sayrsrnln srrasryla yo37'sine ve
o/o2l'tne tekabiil etmektedir. Bu husus, ozel safhk kuruluglarrm Ttirkiye sa[1k sektortiniin gok
onemli bir unsuru haline getirmektedir. Saghk hizmetlerine olan talebin onemli bir krsmr ozel
sa[lrk hizmeti sa[hyrcrlart tarafindan karqrlanmaktadr.20I5 yr|nda, 6zel sa[1k kuruluglarrnda
gergeklegtirilen ayakta tedavi sayrsl yaklagrk 77 milyon ve ameliyat sayrsr da yaklagrk 1,6
milyon olup bu sayrlar, Tiirkiye'deki toplam tedavi ve ameliyat sayrlarmm srrasryla %18 ve
%o34'ine tekabtil etmektedir. (Kaynak:Saflrk Bakanhfr, 2OI3 ve 2015 Sa[hk istatistikleri
Yrlhfir, TOBB Sektor Raporu)

En geligmiq teknolojileri kullanmalan ve sahip olduklarr trbbi personelin yiiksek yetkinlifi
sayesinde, Tiirkiye'de 2015 yrhnda yapian trim ameliyatlarrn yo34'i ve organ nakli gibi
cjzellikli hbbi iglemlerin de yo53'i ozel saflrk kuruluglarrnca gergeklegtirilmigtir. Ozel sa[1k
kuruluglan ay:nca hizmet kalitesi ve verimlilife yonelik yatrrrmlarryla Tiirkiye'de sa[1k
hizmetleri sektcjriindeki kalite standarllarrnr yiikseltmekte ve boylece sektoriin geligimine
katkrda bulunmaktadrr. (Kaynak:Sa[hk Bakanh[r, 2013 ve 2015 Sa4rk istatistikleri yrl1[r,
TOBB Sektor Raporu)

2009 lle 2015 yilan atastnda, ozel saghk kuruluglarrnda yaprlan sa[1k harcamalarr 9,5 milyar
Tl'den 19,3 milyar TL'ye ulaqarak iki katrn iizerinde bir artrg gcistermig ve yaklagrk yol3,lik
bir YBBO ile biiyiimtigti.ir. Aynr donemde, safhk sektoriindeki kamu kaynaklarrn a d,ayal
olmayan ozel kaynakh harcam alartn oranr da artmrg ve 2009 yrhnda %o43 olan bu oran, 20 1 5
yrlrnda Yr58'e ulagmrgtrr. o/ol9'lukbir YBBO'ya denk gelen bu artrg, istikrarl SUT fiyatlarr ve
2013 yrhnda hastalarrn odeyece[i ilave iicretlerin slrurmln o/o200'e grkarrlmasr sayesinde
gergeklegmigtir. (Kaynak: OECD sa4rk sistemleri incelemeleri, Ttirkiye 200g, TUIK, TOBB
Sektcir Raporu)

Sektiirdeki rekabet ortamr

Ttirkiye'de cizel sa[hk kuruluqlarr tarafindan hizmet verilen mifus segmentleri farkhlklar
gcistermektedir. Ozel hastane zincirleri, sosyo-ekonomik sekmentlere ve fiyatlandrrma
diizenlemelerine gore konumlanmrEttr.

Acrbadem, Amerikan Hastanesi
kuruluglar, ytiksek konfor, hasta
sunarak yriksek odeme gticiine

ve Liv konsepti altrnda igletilen hastaneler grbr bazr 6zel
bagrna diigen saflrk personeli gibi daha ozellikli hizmetler
sahip hastalan hedefl Dolayrsryla, sciz konusu
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hastanelerin gelirlerinin btiytik bil krsmr, ozel safhk sigortalarrndan ve hastalarrn kendi yaph[r
ddemelerden gelmektedir. Bu kapsamdaki kuruluglarrn igletme modeli, giiglti bir marka
imairna, gelir dtizeyi yriksek semtlerde konumlanmaya, doktor-hasta arasrndaki gizlilik
seviyesine, krsa bekleme stirelerine ve daha konforlu konaklama hizmetlerine ba[hdrr.
Fiyatlandrrma modelleri ise, SGK fiyatlanmn iki ila on katr arah[rnda de[iqmektedir. Bununla
birlikte, acil servis ve yaruk tedavisi gibi konularda SGK ticret tarifesinin altrndadahizmet
sunabilmektedir.

Kttle pazanna yonelen di[er ozel sa$rk kuruluglarr ise, afirrhkh olarak SGK sigortasr
kapsamtndaki hastalara hizmet sunmakta ve daha yriksek hasta sayrlannr hedeflemektedirler.
Bu kuruluglann igletme modeli, maksimum sayrda hastanrn erigimi olacak yerlerde
konumlanmaya, yiiksek marka bilinirli[ine, faaliyet verimine ve uygun fiyatlarlakaliteli hizmet
sunmak iizerine kuruludur. Bu kuruluglar afrrhkh olarak SGK sigortasr kapsamrndaki hastalarr
hedeflediginden, fiyatlarr da genel olarak yo2o0'li\k SUT ilave iicret srnrnnr a$mamaktadrr.

$irket Tiirkiye'deki ozel pazafln orta ve iist-orta sosyo-ekonomik segmentine hitap etmektedir.
Bu gergevede, Avrupa Hospital hastanesi ve Trp merkezi de rist selmendi hedeflemekte, SGK
kapsamrndakiler de dahil olmak iizere her srruftan hastaya hizmetvermektedir.

Giiglti Yiinler ve Avantajlar

Tiirkiye S a$rk S ektiiriiniin b iiyiim e p otansiyeli

$irket'in faaliyet gosterdifi sa[hk sektorti, uzun vadede biiytimeyi destekley en cazip unsurlara
sahip bir sektordr.ir.

' Olumlu sektor efilimleri - Trirkiye sa[hk sektcirii, gegtifimiz yrllarda dtizenli bir
gekilde biiyiimiig olup, TOBB Sektor Raporu uyannca, 2009 yrhnda36 mrlyar TL olan
safihk harcamalar\ 2015 yrhnda yoI3,5'Iik bir YBBO ile 76 milyar TL'ye ulaqmrgtrr.
Bununla birlikte, daha geligmig ekonomilere ve OECD'nin denk sayrlabilecek tilkelere
kryasla, Ttirkiye'de kigi bagrna dtigen sa$rk harcamalarr hala gok drigiikttir. TOBB
Sektcir Raporu'nda yer alan verilere gore, 2016 yrh itibarryla, toplam sa[1k
harcamalannrn Tiirkiye'nin GYSIH'sine oram oh5 iken (Tiirkiye'de kigi bagr sa[1k
harcamasr yaklagrk 600 ABD Dolarr'drr), bu oranrn OECD medyanr %09 seviyesindedir.
Aynt durum, binde 2,7 rken, ayru senenin OECD meydanr binde 4,6'd:n.. Dolayrsryla,
OECD'nin denk sayrlabilecek tilkelerine kryasla, Tiirkiye'de sa[hk harcamalarr
agrsmdan ciddi bir biiyiime potansiyeli vardrr.

' Sektdrr.in btiyrimesini destekleyen demografik ozellikler - Ttirkiye'deki nrifus gdrece
olarak geng olmakla birlikte, oniimtizdeki senelerde daha ileri yag gruplarrrun geng yag
gruplartna gdre daha hrzh btiytimesi beklenmektedir. Bu da, salhk harcamalannr
artttracakbirunsurdur.TOBBSektorRaporu'ndayeralanverilerine gdre,2016ile2023
yrllarr arastnda, 65 yagrn i.isttindeki ve 45-64 yag arahfrndaki iilke niifusunun, yo4 ve
yo2'lik bir YBBO ile artacagr dngoriilmektedir. Aynr ddnemde, tiim daha geng yag
gruplarrndaki artrgrn ise Yo\,4 veya daha az olmasr beklenmektedir. Yaqlanan bir niifus
aynr zamanda kronik rahatsrzhklarda arlrg demek saflrk hizmetlerine olan
talebi de arttrrrlmasr beklenir. Bunlara ek olarak, i yrllarda kigi baqrna diiqen
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gelir dtizeyinin artmasr beklenmektedir. TOBB Sektdr Raporu'na gore,2016 iIe 2023
yrllarr arastnda, Trirkiye'de yrlhk kazancr 50.000 ABD Dolarr'nr gegen yiiksek gelir
diizeyine sahip kesimin %09'luk bir YBBO ile biiyiimesi beklenirken, yrlhk kazancr
25.000 ila 50.000 ABD dolart arastnda olan tist-orta gelir drizeyine sahip kesimin %5'lik
bir YBBO ile biiytmesi beklenmektedir. $irket, bu durumun hastalann safhk
harcamalarrna ayrrabilece[i gelirlerde bir artg saflayacafrnr diigiinillmektedir. Boyle
bir arttq, hastalart daha kaliteli hizmet anlayrgma da yonlendirecektir ve her iki faktcir
de ozel sa[hk sektoriinde biiyiimeyi destekleyici yeni firsatlar anlamma gelmektedir.
Destekleyici devlet politikalarr - Gegtifimizyilardaki destekleyici devlet politikalarr,
Tilrkiye'deki ozel hastane gruplarrrun bi.iyiimesini kolaylagtrmrgtu. SGK tarafindan
safilanan genel sa[hk sigorlasr ile Tiirkiye niifusunun o%9S'inden fazlasrna iicretsiz
olarak temel safhk hizmetleri sunulmaktadrr. Tiirkiye'de sevk sistemi
bulunmadr[rndan, mevcut sistem, hasta tercihleri r,izerinden iqlemektedir. 6zel
hastaneler, SGK sigortast kapsamrndaki hastalara hizmetsunmak igin SGK ile sozlegme
imzalayabilirler. SGK sigortasr ile tedavi olacak hastalar, dilerlerse devlet
hastanelerinden, dilerlerse SGK ile sozlegmesi olan ozel hastanelerden hizmet
alabilirler, SGK, tiim hastanelere tek bir iicret tarifesi (SUT) iizerinden iglem baqrna
cideme yapmaktadtr. Bununla birlikte, ozel hastaneler, SGK tarafindan odenen SUT
katktstntn o/o200'ini gegmeyecek tutarda bir ek katkr paylnt hastadan tahsil
edebilmektedir. SGK ile sozlegme imzalamrg olan ozel hastanelerdeki hasta katkr
paylart, tamamlayrcr safhk sigortasr ile de kargrlanabilir. Soz konusu sigorta, kapsamh
ozel sa[lrk sigortastna daha ucuz bir alternatif olarak 2014 y:irnd,a piyasaya siiriilmrig
ve ozel hastanelerden daha fazla saytda hastamn faydana bilmesini sa[lamrqtrr.
Tamamlayrcr safhk sigoftasr, satrlan polige adedine gore, Ttirkiye sa[hk sektortintin en
hrzlr br'iytiyen kesimidir" TOBB Sektor Raporu'nd ayer alanverilere gdre,2014 ve 2016
yrllarr arastnda scjz konusu sigorta kapsamrnda satrlan sigorta polige saytsl o6ll2'lik
YBBO ile artrg gostermigtir.

Iletigim Sektiirii

Ttirkiye'de elektronik haberlegme sektorti artank gehirlegen ve teknoloji okuryazarhlr arlan
geng niifus dolayrsryla btiytime potansiyeli tagrmakta, 2004 yirnda baglayan serbestleqme
siireci ve dtizenlemelerle birlikte istikrarh bir biiyiime ve rekabet artarakdevam etmektedir.

Telekomtinikasyon Sektortindeki En Onemli 10 Risk, her ne kadar global ekonomide ya$anan
topallanmantn olumlu etkilerinden yararlansa da telekomrinikasyon sektorii, yaprsal baskrlar ve
artan rekabetten dolayr hala pek gok riskle kargr kargryadrr. Bu risklerin bagrnda ise qirketlerin
sektordeki yeni ig modellerine bagh olarak de[iqen roll
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Telekomiinikasyon sektorii oyunculanrun yeni taleplerden en iyi qekilde yarurlanrnalarr igin, ig
yaprlarrnr basitlegtirerek yeniden diizenlemeleri ve kurum iginde yeni etkilegim bigimleri
olugturmalarr hayati oneme sahip olacaktrr. Aynca operatorlerin strateiilerinden maksimum
fayda elde etmek igin insan kaynaklarrnr yetenek ve beceri agrsrndan geligtirmeleri qok
onemlidir.

1- Sektortin defiigen ve doniigen ekosistemi iginde yeni ig modellerine uyumun saflanmasr
2- Y eni P azar yaprsrndaki di.izenlemelerin belirsiz olmasr
3- Gizlilik ve gtivenlikle ilgili yeni gerekliklere uyumun saflanamamasr
4- Organizasyon el esnekli[in sa[lanmamasl
5- Btiyi.ime ve verimlili[i desteklemek igin veriyi entegre gekilde de[erlendirmek
6- Etkin olmayan performans dlgtmleme sistemleri
7 - Miigteri beklentilerinin iyi anlagrlmamasr
8- Network varhklarrndan yeteri kadar de[er saflanamamasr
9- Inorganik btiyiime stratejisinin bagarrh bir gekilde olugturulamamasr,

Yurt iginde gegitli sebeplerle yaganacak talep daralmalarr, $irket'in finansal durumunu olumsuz
etkileyebilir,

4.3 Kapasite Bilgileri:

a. Karqrlaqtrrmah Senelik Hasta sayrlarr

Cinsi
Hasta 96.642Kiqi 96.712Kigi

01.0t.2021 -30.0 6.2027
52.372Kiqi

2019 2020

b. Kapasite Kullanrm Oranlarr

Mevcut
Cinsi Kapasite

Kapasite Kullanrmr Oranr
0 r.0 1.202t-30.06.2021

Yatak Sayrsr 34 %99

c. Satrq Faaliyetleri:

Saghk sektorii sa[h[a asrl, do[rudan veya dolayh etkileri olan mal ve hizmet nitelikli her tiirlii
iirrinti iiretmek, arz ve talep etmek, tiiketmek iizere olugturulmuq sistemler ve bu sistemlerin
iginde bulunan kigi, kurum, kurulug, statti, tinin ve benzerlerinin ttimii igin kullarulan, genel ve
kapsayrcr bir kavramdrr. Sa[hk hizmetlerinde sa$rkh insanlar, hastalar ve sa[hk personeli gibi
kigiler ve hastane, saflrk oca[t, laboratuvar, muayenehane, eczane, Safihk Bakanl[r,
r"iniversitelet, ozel sektor ve benzeri kurum ve kuruluqlarca verilen her tiirlii yatakl ve yataksrz
hizmetler bulunur.

Safihk hizmeti veren organizasyonlarda siiregler, agrrr
gegmig, hatta birlegmiq durumdadrr, ayrrca defiigken

k, birbirine ba[h, ig ige
krsrtlan, hiyerarqik bir
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krilttir ve insan mtidahalesine bafrmlthk, organizasyon btitiintindeki siireglerdeki hata riskini
afttrmaktadrr. Hem bu teblig ve yonergenin gereklerini yerine getirmek hem de toplumun aftan
saflrk hizmetr ihtiyacrnr en gtvenli gekilde yerine getirmek amacryla sa$hk kuruluglarrnda
hasta ve gahganlarr tehdit eden tehlikelerin belirlenmesi, risklerin delerlendirilmesi ve mtimktin
olan kontrol ve tjnleme ycintemlerinin devreye almmasr hayati cinem tegkil etmektedir.

Karmagrk yaprda, emek yofiun olarak htzmet tireten hastane iqletmelerinde, hizmet kalitesinin
artttnlmast ve hasta/galtgan memnuniyetinin yanr slra huzurlu, giivenli ve sa[1k1 personelin
onemi giin gegtikge artmaktadrr, Hastalara kaliteli, do[ru, titiz ve hrzl bir sa[1k hizmetinin
sunulmasmt amaglayan hastane igletmeleri, olumlu bir orgiit iklimi oluqturarak, giivenli bir
gahgma ortamr ile gahgtrfr kuruma ba[h gahganlarla ekip ruhunu olugturmak zorundadrr. Aksi
takdirde mutsuz, huzursuz ve sa$rfrnr kaybetme tehlikesi ile karqr kargrya kalan gahqanlarm,
hastalara verecekleri trbbi ve teknik hizmetler hastane igletmelerinde istenmeyen sonuglara yol
agabilmektedir.

Safhk hizmetleri ig kazalan agtstndan riskli bir sektcirdrir. Griniimiizde farkh meslek ve farkh
gcirevlerde bulunan sa[hk galtganlarr, safhk hizmetlerini sunarken sa[1k ve giivenlik agrsrndan
bazr risk ve tehlikelere maruz kalmaktadrr. Sa[hk gahganlanmn ig sa[hfr ve giivenlifiini
etkileyen defigkenler her saflrk iqletmesi igin farkhhk gostermekle beraber genel olarak
galrganlarrnrn biyolojik, kimyasal, fiziksel ve psikolojik ya da gevresel risklere maruzkaldrfir
gortilmektedir, Safhk kurum/kuruluglarr yukarrda belirtilen riskleri dikkate almadrklarr
takdirde hem salhk galtganlarr hem de hasta/hasta yakrnlarr agrsmdan tercih edilmeyen igletme
olmalart kagrnrlmazdrr. Bu durum safhk igletmesinin difier sa[hk hizmeti sunan igletmeler ile
lekabet gr'ictinii dtigiirecek, igletmenin karhhsrnda ve performansmda drigiiklti[e neden
olacaktrr,

Bir hizmet igletmesi olarak saflrk hizmet atzrnr gergeklegtiren hastaneleri, gafdag sa[1k
kurumlart konumuna gelmelerini saflayan etmenler gu gekilde srralanabilir:

. Trp bilimindeki geligmelere,

. Trbbi teknolojideki geligim,

. Hemgirelik hizmetlerinin meleklegmesi ve geligimi,. Trp efitimindeki geligmeler,

. Saflrk sigortasmrn degigimi,

. Devletin rohiniin artmasr,

. Safhk harcamalarlnrn artmasr,
' Sa[hk sigortasmm yaygrnlagmasl ve finansman mekanizmalalnrn geligmesi,. Saflrk sektoriinde rekabetin artmasr,
' Sa[hk hizmetlerinin ekonomik igerigi olan bir hizmet olarak gortilmeye baglanmasr,. Safhk kurumlan igletmecilifi ile ilgili birikimin artmasr
' sa[hk igletmelerini difier iqletmelerden ayrt eden cjzellikler qunlardrr:
' Qtktrntn tarumlanmasr ve olgiimii giigtrir, Saghk hizmeti grktrsr paraya gevrilemez, pazarhpr
dayapiamaz.
' Safihk kurumlannda gergeklegtirilen etkinliklerin btiytik krsmr acil ve efielenemez niteliktedir

. Saflrk igletmelerinde hizmet sunumu gok karmagrk olup
igletmesinin birgok igletmeden farkh olarak birden fazla amacrnt

sriregle de[iqkendir. Sa[hk

neden olmakta, bu durum da igletmedeki yonetsel kademe
sr yaprsal karmagrkhfa
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' Sa[hk igletmelerinde hizmet sunumu srrasrnda yaprlan hatalar insanlann sakat kalmasrna ve)/a
olmelerine neden oldu[undan, sunulan hizmetlerin yanhghk ve belirsizliklere kargr toleransr
dardrr. Yaprlan hatalartn gofunun sonradan diizeltme veya telafr etme gansr olmadr[rndan;
yapian igin ilk seferinde ve her zaman do[ru yaprlmasr gerekmektedir.
' Safilrk kurumlannda uzmanlagma seviyesi gok yriksektir. Trp ve safhk alanrndaki siirekli
geligme, teknolojininhtzla geliqmesi, gaptmtzdayeni hastahklarrn otlayagrkmasr ve soz konusu
hastahklara ycinelik tanr, teghis ve tedavideki defiigiklikler sa[hk igletmelerinde uzmanlagma
drizeyini arttrran etmenlerin baqrnda gelmektedir.
' Safhk kurumlartnda iglevsel balrmhhk gok yi.iksektir; bu nedenle farkh meslek gruplannrn
faaliyetleri arasmda yriksek diizeyde eq gtidtim gereklidir. Sa[1k hizmetlerinin sunumu tam
anlamryla bir ekip ve koordinasyon igi oldufundan herhangi bir kigi veya boliimden
kaynaklanan olumsuzluk, salhk hizmetini ve dolayrsryla salhk igletmesini olumsuz
etkileyecektir.

' Hastaneler bagta olmak izere ttm sa[hk kurumlannda ikili otorite hath bulunmaktadrr: bu
durum eg gi.idtimleme, denetim ve gatrgma sorunlanna yol agmaktadrr.
' Sa[hk kurumlannda insan kaynaklarrnrn bilytik krsmr profesyonel kigilerden olugur ve bu
kigiler kurumsal hedeflerden daha gok mesleki hedeflere onem vermektedir.
' Hizmet miktarrnt ve sa[hk harcamalarrnrn onemli bir boliimiinii belirleyen hekimlerin
faaliyetleri tizerinde etkilili$ yiiksek olan ydnetsel ve kurumsal denetim mekanizmasr
kurulmamtgtrr. Bagka bir ifade ile safihk igletmelerinde hekimler hizmet arzrnr btiviik olctide
etkilemektedir.

' Sallrk hizmeti ttiketimi rastlantrsaldrr. Saflrk hizmetlerine nerede, ne zaman ve ne kadar
gereksinim duyulaca[r kolayca ongortilemez Sa[hk hizmeti iiretimi stoklanmaz, r.iretildili anda
ttiketilmek zorundadr. Ancak hizmetin tiretilebilecefii tiiketilecefi de anlamma gelmez.
' Hizmet iEletmelerinin 9o[u emek yofun iqletmeler olmakla birlikte, sa[1k kurumlarr sermaye
yolun igletmelerdir. Trp bilimindeki ve trbbi teknolojideki geligmeler ve sa[1k talebini
kargrlayabilmek igin belirli diizeyde tutulmak zorunda olunan kapasite btiyrik yatrnmlar
gerektirmektedir.

' Safhk iqletmelerinin stntflandrrrlmasr ile ilgili olgtitler defierlendirildilinde, sa[;k
igletmelerinin iglevleri, gcirevleri ve kurulug amaglanagrsrndan srnrflindrrrldrfr g6riilmektedk.
Saflrk igletmeleri aytrca miilkiyet hakkr, verilen sa[hk hizmetinin tiirti, hastalarrn kalg siiresi,
biiyrikhik, e[itim statiisri ve dikey btittnlegme basamaklarr agrsmdan da
srnrfl andmlabilmektedir.
' Sosyal devlet ilkesinin bir gere[i olarak devletin, temel gorevlerinden birisi de vatandaglarrna
koruyucu, tedavi edici ve onleyici safhk hizmetlerini sunmak ve bu yolla insanlarrn sag1k1
olarak gegirecekleri zamamuzatmaktt Safhk hizmetleri kavramr, hastalann teghis, tedavi ve
rehabilitasyonu yanrnda, hastahklarrn cinlenmesi, toplum ve bireyin sa[1k diizeyinin
geligtirilmesi ile ilgili faaliyetlerinin br.itrinu anlamrna gelmektedir. Saglk hizmetleri, tedavi
hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri ve sa[h[rn geligtirilmesi hizmetleri olarak dort ana grupta
toplanmaktadrr). Ayrrca hastanelerin srnrflandnlmasr miilkiyet, efitim statiisii, hizmei ttirii,
btiyiikliik, hastalarrn yatrg siiresi, akreditasyon ve hizmet basama[r dlgtitlerine g6re de
srnrflandrnlmaktadrr,

4.4 $irket Aleyhine Agrlan ve $irketin Mali Durumunu Etkileyecek Nitelikte Davalar:

$irketimizin aleyhine agrlmrg dava bulunmaktadr. Bu davalar girketin mali durumunu
etkileyecek cinemi bulunmamaktadrr.
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4.5 Mevzuat Hiikiimlerine Aykrrr Uygulamalar Nedeniyle $irket ve Yiinetim Organl
Uyeleri Hakkrnda Uygulanan idari veya Adli yaptrrrmlar:

Mevzuat hiikiimlerine aykrrr uygulamalar nedeniyle qirket ve yonetim organl r.iyeleri hakkrnda
uygulanan idari veya adli yaptrrrmlar bulunmamaktadrr.

4.6 Gegmiq Diinemlerde Belirlenen Hedeflere Ulagrhp Ulagrlamadrfr, Genel Kurul
Kararlarlnm Yerine Getirilip Getirilmedifi, Hedeflere Ulaqrlamamr$sa veya Kararlar
Yerine Getirilmemigse Gerekgelerine itiqkin Bilgiler ve DeIerlendirmeler:

2021hedeflenen konsolide briit ve faaliyet geliri btiyiik oranda yerine getirilmigtir.

4.7 Ytligerisinde Yaprlan ola[aniistii Genel Kurul Bilgileri:

2027 yrh igerisinde Olafaniistri Genel Kurul yaprlmamrgtrr.

4.8 Yrl iginde Yaprlan Bafirglar:

Yrl igerisinde, muhtelif kamu kurum ve kuruluglarrna balrg yaprlmamrgtrr.

5- FINANSAL DURUM

5.1 Finansal Risk Yiinetimi

Kur Riski
Kur riski herhangi bir finansal enstrtimanrn deferinin doviz kurundaki degigiklige ba[1 olarak
defigmesinden dofimaktadrr. Kurlarm TL lehine art:;'pr durumlarda (Tl;nin yuUunql parclar
kargrsrnda defer kaybetti$ durumlar da), yabanc I parariski olugmamaktadrr.

Likidite Riski
Likidite riski, bir igletmenin finansal araglara iligkin taahhiitlerini yerine getirmek igin fon
temininde gtighiklere kargrlagma riskini ifade eder. $irket aktif ve pasiflerinin vade sel
da[rhmrnr dengeleyerek likidite riskini ydnetmektedir.

Tahsilat Riski

$irketin tahsilat riski genel olarak ticari alacaklanndan dolayr sciz konusu olabilmektedir. Ticari
alacaklar girket yonetimince gegmig tecrtibeleri ile birlikte piyasa kogullarr rgr[rnda
defierlendirilmekte ve uygun oranda gtipheli alacakkargrhfr ayrrlmaktadrr, Rapor tarihine kadar
oluqan gripheli alacaklar igin kargrhk ayrrlmrEtrr.
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5.2 tr'inansal Tablolar :

AVRUPA YATIRIM HOLDiNG ANONIM giNr<NTi VE, BAGLI ORTAKLIKI,ARI
30 HAZiRAN 2021 TARiHLI KONSOLiUN'NiN,q.NSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr (TL) olarak ifade edilmigtir.)

34.06.2021 31.r2.2020

Ref.

Srnrrh

Ba[lmsrz
Denetimden

Gegmig

BaIrmslz
Denetimden

Gegmiq

VARLIKLAR
Diinen Varhklar 3r.7t8.952 25.135.266
Nakit ve Nakit Benzerleri

Ticari Alacaklar
itistcili Tarafl ardan Tic ari Ala c aklar
I I i S ki I i O I nt ay an T ar afl ar d an T i c ar i A I ac akl ar

Di[er Alacaklar
I I i S ki I i Tar afl ar dan D i ler A I ac akl ar
Iliskili Olmayan Taraflardan Di{er Alacaklar

Stoklar

Pegin Odenmig Giderter
ili,skili Taraflara Pesin Odenmis Ciderler
Iliskili Olmayan Taraflara PeSin Odenmis Giderler

Cari Dorrern Vergisiyle ilgili Varlrktar
Difer Dcinen Varhklar

1

9

6

9

1l
6

11
1aIJ

15

15

6

16

11

3.653.072

10.r07.969
7.720

I0.I00.249
369.334

40. I 38

329.196

1.444.819

6.390.451

145.699

6.244.7 52

20.106

3.133.201

1.883.1s0

16.203.725

2.5 59

16.201. t 66

365.356

36.438

328.9I B

2.176.121

1.258.927

1.258.927

36.019

2.61r.368
(Ara Toplam) 31.718.9s2 25.135.266
Duran Varhklar 39.1r0.468 33.907.023
Ozkaynak Yonterniyle De[erlenen Yatrnmlar 18

20

21

2I
22

15

<,4

18.648.837

17.758.790

17.7 s8.790

1.653,951

316

1 .048.5 14

296.612

13.819.306

17.750.000

17.7 50.000

r.111 .869

869.116

Maddi Duran Varlrklar
Maddi Ohnayan Duran Varhklar

Diger Maddi Olnrayon Duran Varltklar
Ku I lanrm Hakkr Varlrklarr
Pegin Odemnig Giderler
Ertelenrnig Vergi Varlrfr
TOPLAM VARLIKLAR 70.829.420 s9.042.289
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AVRUPA YATIRIM I{OI,DING ANONIM SiNTT: i VE nAGLI ORTAKI,IKLARI
:o HazinaN 2021 taRiut i KoNSoLiogniN,{NSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr (TL) olarak ifade edilmigtir.)

30.06.2021 31.12.2020

Ref.

Srnrrlr
Ba[lmsrz

Denetimden
Gegmig

Bafrmsrz
Denetimden

Gegmig

KAYNAKLAR
Krsa Vadeli Yii kiimliiliikler 35.7s5.220 25.583.610
Uzun Vadeli Borglanrnalarrn Krsa Vadeli Krsrmlarr
Ticari Borglar

Iliskili Taraflara Ticari Borqlar
Iliskili Taraflara Olmayan Ticari Borqlar

Q al r ganlara S aflarran Faydalar Kapsamrnda B orglar
Difier Borglar

Iliskili Taraflara Di{er Borqlar
Iliskili Olntayan Taraflara Diger Borglar

Dcinenr I(arr Vergi Yiiktirn ltilii[ii
Diger Krsa Vadeli Ytiki.irn ltiltikl er

al

9

6

9

27

11

6

II
30

33

921.7 6l
2.783.237

75.829

2.707.408

85.317

30.330.289

30.330.289

244.024

1.390.532

s62.475

2.499.432

2.499.432

80.846

21.096.000

21.050.738

45.262

37'7,462

967.39s
(Ara Toplam) 35.755.220 25.583.610
Uzun Vadeli Yiikiimliilii kler 991.871 822.267
Uzun Vadeli Borglanmalar

Uzun VadeliKargrhklar

Qalryanlara Sa{lanan Fayd. IliSkin Uzun Vadeli
KarSilrklar

26
a1JI

3I

886.493

10s.378

r 05.378

763.799

s8.468

58.468

OZKAYNAI(LAR 34.082.329 32.636.4t2
33.588.694 32.636.412Ana Ortakhfa Ait

Odenrnig Sermaye 34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

30.000.000

101

363.283

2.317.166

2.422.306

(45. r 40)

3,946.83 B

(4.139.288)

1.040.594

493.635

30.000.000

101

363.283

2.465.418

2.519. t 99

(53.721)

3.946.838
(4.203,e34)

64.646

Sermaye Dtizeltme Farklarr

Payl ara itigt<ln Prim ler/iskonto lar
Kar veya Zararda Yeniden Srnrflandrnlmayacak Birikmig
Di[er Kapsamlr Gelirler veya Giderler

Yen ide n D e ler I e nt e v e O I q ii n t Kaz an g / Kaytp I ar t

Diger KazanE/Koyrylar

I(ardan Ayrrlan Krsrtlanmrg Yedekler
Gegmig Yr I Iar Karlanl Zar arlarr

Net Donern KanlZararr
Kontrol Giicii Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAI(LAR

BeslktatV.D' 159 2516

70.829.420 59.042.289

Sltesl
TANBUL{o'a713
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AVRUPA YATIRTM HoLDiNG ANoNiM $inxnri vu snGr,r otrrAKLrKLAR.r
so nnzinnN 2021 raniuiNDE soNA EREN noNntrp air
XONSOT,iNN XAN VBYA ZARAR VP UiGNN KAPSAMT,I CNr,iR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr (TL) olarak ifade edilmigtir.)

Ref.
01.01

30.06.2021
01.0t

30.06.2020
01.04

30.06.2021

01,04

30.06,2020
Srnrrll

BaIrmsrz
Denetimden

Gegmi9

Srnrrlr

Ba[rmsrz
Denetimden

Gegmemig

Srn rrlr

BaIrmslz
Denetimden

Gegmemig

Srn r rlr
Ba!rmsrz

Denetimden

Geqmemig
KAR VEYA ZARAR KISMI
Flasr lat

Satrplarrn Maliyeti (-)
44 7.540.857

(s.s4t ,29r)
5.07 6.17 s

(3,424.012)
1.953.302

(1 .392.871)
2.805.03 s

(2.0s7 .47 t)
Ticari Faaf iyetlerden Briit KarlZarar 1.999.566 1.652.103 560.431 7 47.564
BRUT KAR/ZARAR 1.999.566 r.652.103 560.431 747.564

Genel Y6netim Giderleri (-)

Esas Faaliyetlerden Difer Gelirler
Esas FaaliyetleLden Difel Giderler (-)

47-
48

49

49

(r.483.390)

250.249
(327.342)

(r.06e.894)

404.s44
(89.664)

I 10.364

(31 1.586)

210.913
(85.429)

(e97.353) (s74.0e0)

ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 439.083 897.089 (638.144) 298.958
Yatr lrr-n Faal iyetlerinden Gel iller'
Yatrnm Faaliyetlerinden Giderler (-)
Ozl<aynak Ydnterniy le De[erlenen Yalrrnr I arr n

l{arlar ndanl Zarallarrndan Payl ar

50

50

18

288.000
(3 8.862)

53.329

281.500

(3 8.862)

(24.92r)

FINANSMAN G FAALiYET KARI/ZARARI 741.550 872.168 (39s.s06) 298.958
Finansman Gelir'leri

Finansman C iderleri (-)
| .045.627 1.009.749 1.876 (546.830)

30r 220 (968.835)(782.815) Q.702.418)

KARI/ZARARI r.004.362 (820.501) (92.4r0) (r.216.706)

Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 34.867 3.345 47.r79 (16.s70)

Dcinem Velgi Gideri/Cel iri

Ertelenmip Vergi Gideri/Geliri

29-

54

54

()44 0)4\

278.891

(302.1 09)

305.454

(48.257) (295.966)

95.436 279.396

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI
DONEM KARI/ZARARI r.039.229 (8r7.1s6) (4s.231) (r.233.276)

Kontlol GilcU Olmal,an Pnylnl
Ana OltakJrl< Paylarr

( I .365)

1.040.594

0,0003

0,0003

S firdii rti I en Faal iyetlerden Pay Baqr na Kazang
S ii rd i.i rii I en Faaliyetl eld en Su lan d I rr hnrq Pay B aprna Kazanq

DIGER KAPSAMLI GELIR

(817.r56)
(0,0003)

(0,0003)

(4s.231)
(0,0000)

(0,0000)

(1 .233 .27 6)

(0,0004)

(0,0004)
(8.s81) (24.490) (24.490)

Ka r veya Zararda Yen iden Srn rfl andrrrlm ayaca kla r (8.s81) (24.490) (24,490)
-fan 

rurlanntrg Fayda Plan larr Yeniden
E,r'telennr iq Vergi Gideri/Geliri

Kaz lKay. (t 1.241)

2.660

(3 r.3e8)

6.908
(31.398)

6.908

52

52
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Srnrflandrnlacaklar
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 1.030.648 (84r.646) (43.6s1)
Toplam Kapsamlr Gelirin Dafrhmr
Ana Ortal<lrk Paylarr 1,030.648 (841.646) (43.6s l) (r,2s7.766)
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6- RISKLER vB yoxnriu KURULUNUN lnGnRrnNuinunsi

6.1. $irketin Ongiiriilen Risklere Karqr uygulayacafr Risk Yiinetim Politikasrna iliskin
Bilgiler;

Finansal risklerin ycinetim politikasr, tist yonetim kontroli.inde finans boliimti tarafindan
ycinetim kurulunca belirlenmig politika ve stratejiler dofrultusunda qekillenmektedir. ycjnetim
kurulu ozellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yonetilmesi igin genel kapsamda prensip ve
politika hazrrlamakta, finansal ve operasyon el riskleri yakrndan takip etmektedir.

Finansal riskleri yonetmek igin belirlenen amaglar gu gekilde ozetlenebilir; faaliyetlerinden ve
ana varltklartndan sa[lanan nakit akrgrnrn, kur ve farzriskleri goz oniinde bulundurularak etkin
bir gekilde devamhh[rnrn saflanmast, etkin ve verimli kullanmak iizere yeterli miktarda kredi
kayna[rnrn trir ve vade olarak en uygun kogullarda gerekti[inde kullanrlm ak izere hazt
tutulmast, kargr taraftan kaynaklanan riskin asgari diizeyde tutulmasr ve etkin takibi.

6.2 Riskin Erken Saptanmasr ve Yiinetim Komitesinin Qahgmalarrna ve Raporlarrna
itigkin Bilgiter;

Riskin erken saptanmasr ve yonetim komitesi 28.06.2021tarihin de olugturulmugtur. Riskin
erken saptanma komitesi Bagkanr Murat KAYA, komite tiyesi Turan KAYA segilmigtir.

6.3 Satrglar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karhhk, BorglbzKaynak Oranr ve
Benzeri konularda ileriye Diiniik Riskler;

Trim rasyo oranlarr raporun 5,2 bcjlumunde genig gekilde mevcuttur.

7. ORTAKLIGIN FAALIYET COSTNNUICi SEKTOR VE BU SEKTOR
iqEnisiNDEKi yERi

Resmi Gazetede 22 Mart 2008 tarihinde yayrnlanan ilge Kurulmasr ve Bazr Kanunlarda
Defigiklik Yaprlmasr Hakkrndaki Kanun ile birlikte resmen ilge olan Arnavutkoy, Avrupa
Yakast'ntn yiizolgtimri en biiyiik ilgelerinden biri haline gelmemiqtir. Onceki niifusu 60 bin olan
Arnavutkoy'iin ilge olmasryla birlikte ntifusu 190 bin kiqiye ulagmrgtrr.

Arnavutkdy Ilgesi'nde toplam 18 tane saflrk tesisi bulunmaktadrr. Bunlann ayakta hasta
tedavisi hizmeti veren ttirleri, adetleri, doktor ve yatak sayrlan agafrda gosterilmigtir. ilge
ayflca,13 tane eczane ve serbest gahgan 8 tane doktor ve Trirk Silahh Kuvvetleri'ne ba[1 30
yatakh bir hastane (Hadrmkoy Zthh Tugay Komutanhfr btinyesinde) bulunmaktadrr.

Arnavutkciy ilgesindeki Safhk Tesisleri itigt<in Bilgiler

TURU Adet Doktor Sa Yatak Sa
Safihk Oca[r
Ana - Qocuk Sagh[r ve Aile Planlamasr Merkezi
Velem Savaq Dispanseri
Kadrn ve Aile Sagh[r Merkezi

10

1

1

1

No'4713 Beqlktaglls I
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8. DIGER HUSUSI,AR

8.1 HESAP DONEMI iqNNSiNDE YAPILNN OZU _ KAMTJ INNNTIITINNI

2021 y/rnda halka arz siireci gergevesinde Sermaye piyasasr Kurumu, istanbul Menkul
Krymetler Borsasr, SPK kapsamrnda bafrmsz drg denetim ve maliye kapsamrnda denetimler
gergeklegmigtir.

8.2 YIL iqiNUN YAPILAN OLAGANTJSTU GENEL KURUL TOPLANTILARI
HAKKINDA BiLGi

2021 yilrr
i gerisinde olafaniistti genel kurul yaprlmamr gtrr.

ginxnrix UNvnNr

MADDE 2.

$irkEt UNVANI : AVRUPA YATIRIM HOLDING ANONIM giRrETi'Oir.

AMAq VE KONU

MADDE 3.

$irketin amag ve konusu baghca qunlardrr:

$irketin esas amacl yurliginde ve yurtdrqrnda kurulmug veya kurulacak qirketlerin sermaye ve
yonetimine katrlarak bu girketlerin yatrrm, finansman, organrzasyon ve yonetim iglevlerini
toplu bir btinye igerisinde ve modern igletmecilik esaslarr dahilinde gergekleqtirmek, riski
dafrtmak, ekonomik dalgalanmalara kargr yatrrrmlannrn giivenlifini artrrmak, bu qirketlerin
saflrkh gekilde geligmelerini ve devamhhklarrnr teminat altma almak, ayncabu amaca uygun
ticari, stnai ve mali giriqimlerde bulunmaktrr. $irket aqa[rda detaylarr belirtilen konularda
faaliyet gosterecek sermaye girketlerini bizzat kurabilir, kurulmug olanlara ortak srfatryla
katrlabilir. Bu maksatla kurucu oldufu veya olmadr[r girketlerin sermaye arhnmlalna igtirak
edebilir, bu qirketlerin hisse senetlerini ve sermaye paylanm, intifa senetlerini satrn alabilir veya
ayni sermaye olarak kendi sermaye yatrnmlarmda kabul edebilir.

$irketin sermayesinde ve yiinetimine katrlmayr planlandr[r qirketlerin faaliyet giisterecefi
baqhca konular gunlardrr:

Her tiirlti radyatcir, radyator kazant, dalga duvar radyatorii, dalga duvar radyatol.i kazam ve
gosterge panolart imal etmek, Bilumum sag ve profiller ile her trirlti demir ve gelik iiriinleri ile
ilgili montaj, de montaj taahhiit ve konstniksiyon igleri yapmak, mamulleri tesis mahallelerinde
kurmak ve baktmtnr yapmak. Dafrtrm, grig ve ozel maksath transformator, regtilator, dizmektir
ve reaktor kondansatdrleri, elektrik motorlarr yapmak, ahm satrmrnr yapmak ve her ttirli.i ithalat-
ihracat yapmak. Yurtiginde ve yurtdrgrnda her tiirlii konut, toplu konut ve endristriyel tesisler
yapmak, turistik amagh gayrimenkuller inga etmek, satrn almak, kiralamak ve iilkemize turist
gekebilecek her tiirlti girigimde bulunmak, yurtiginde acentelikler kurmak. turlar
tertip etmek, liman iqletmek, denrz ve yat turiz ak. Yurtigi ve yurtdrgmda

NON
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nakliyecilik iqleri yapmak, her tiirlti oto yedek parga ve lastikleri ile difer oto aksam ve
aksesuarlarrnrn bayiliklerini almak, ithalat ve ihracatrnr yapmak, yurtigi ve yurtdrgrnda toptan
ve perakende satrqlarrm yapmak acentelik agmak, bayiliklerini vermek. Her nev'i otomobil ve
afitr vastta ile gahgma makineleri ahm-satrmr ile ithalatlannr yapmak, galeriler agmak, servis
ve yedek parya istasyonlarr kurmak. Her tiirlii pazarlama, reklamcrhk, tabeTa ve baskr iqlerini
yapmak ve bunlarla ilgili grafik ve tasarrm uygulamalarr yapmak. Her tiirlti oto yan sanayi
pargalan imal etmek, makine ve ekipmanr imalatr yapmak, bunlarr yurtigi ve yurldrgrnda
pazaiamak ve sattgtnt yapmak. $irketin konularr ile ilgili her tiirhi resmi ve gayri resmi
kuruluglarrn agtrfr ihalelerine girmek ve teklif vermek. ihtiyacr olan elektrik, su, hava gazi ve
buna benzer tesisler ile telefon, teleks ve faks gibi haberlegme tesislerine sahip olmak, bunlann
altmt, sattml, devri ve kiralanmasr ile ilgili iglemleri yapmak, Yukarrda sayrlan faaliyet konularr
igin gerekli ham, yan mamul ve mamul maddeyi ve sair malzemeyi yurliginden ve yurldrgrndan
satrn almak, yurtigi ve yurtdrgtna satmak, Mevzuu ile ilgili yurliginde ve yurtdrgrndama$azalar
agmak, aglan ma$azalan igletmek, miimessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler
vermek ve almak. Ozel hastane, ttp merkezi, dtyaliz merkezi, huzurevi, kreg, gocuk bakrm
evleri, trbbi tahlil ve rontgen laboratuvarlan ve sair salhk tesisleri agmak, iqletmek, donatmak,
kiralamak ve kiraya vermek, almak, satmak, evde tedavi ve bakrm hizmetleri sunmak.
Hastanenin teknik personelini yetigtirmek igin gerekli kuruluglarr olugturmak ve igletmek veya
bu gibi kuruluglar vasttastyla liizumlu eleman yetigtirmek. Her nevi hastane, trp merkezi , diyaliz
merkezi, huzurevi, kreg ve gocuk bakrmevi, tlbbi tahlil ve rcintgen laboratuvarlarr ve sair sa[1k
tesislerinde kullanrlan makine, alet edevat, srhhi malzeme, kimyevi madde ve ilaglarr imal
etmek, ithal etmek, ihrag etmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. poliklinik ve
klinikler tesis etmek, genetik, patoloji ve radyoloji laboratuvarlarr kurmak, grda kontrol testleri
ile gevre ve endiistriyel test hizmetleri veren laboratuvarlar kurmak, igletmek, satrn almak,
satmak, kiralamak, kiraya vermek. Trbbi tedavilerde veya sanayide veya baqka amaglarla
kullanrlmak tizere kok hticrelerden veya kaynafr canh hticreler olan biyolojik malzemelerden
mamul r-irtinler geligtirmek, bu rirtinlerin geligtirilmesi igin gerekli laboratuvarr kurmak,
igletmek, satrn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, Kordon kanr kaynakh olanlar dahil
her ttirhi canh hticrenin uzun dcjnemli saklanmasrnr sallamak rizere gereken tesisleri kurmak,
igletmek, satrn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Her tiirlii optik ve ortopedik
malzemeleri, medikal gazlan imal etmek, ithal etmek, ihrag etmek, almak ve satmak. $irkette
gahgan personelin yararlanmasr igin gerekli her ttirlii ktilttirel, sosyal ve medeni ihtiyaglarr
kargrlayacak tesisler kurmak, donatmak veya iktisap etmek, bilfiil iqletmeci marifetiyle
faaliyette bulundurmak. Ortakhftn mevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetigtirmek igin ktiltrir
ve ofretim vakfi kurmak. F,cza deposu agmak, igletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Beyaz
e$ya ve elektronik cihazlar ile her tiirlii haberlegme cihazrntna|m ve satrmrnr yapmak. $irketin
yukanda yazir amaglarmt gergeklegtirmek igin faaliyet gcisterebilece[i konular gunlardr:

$irket yukarrda detaylarr
verilen sektcirlerde faaliyet gcisterecek qirketler ile her ti.irfti banka, finans kurumu, aracr kurum,
sigorta, yattnm ortaklt[r, faktoring, finansal kiralama ve diler alanla.f'a faaliyet gosteren
girketleri brzzat kurabilir, kurulmug olanlara ortak veya hissedar srfatr ile katrlabilir, iadelerini
tistlenebilir, Bu maksatla kurdufiu veya igtirake uygun gordrifii yerli veya yabancr girketlere
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ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Sermaye Piyasasr Mevzuatrnrn orttilii l<azang aktanmrna
iligkin diizenlemeleri sakhdrr.

isf,nflfn vn yaffnlu naAf,iynfl,nRi :Yatnm hizmetleri ve faaliyetleri nitelifiinde
olmamak kaydryla girket, Borsa igi veya Borsa drgrnda qirketlere ortak olabilir, paylarr alabilir,
satabilir, devredebilir, bunlan baqka paylara degigtirebilir, rehin edebilir ve difer oftaklarrn
hisselerini rehin alabilir, Ttirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr gergevesinde
kendi paylarrnr iktisap edebilir, rehin alabilir. $irket sermaye ve yonetimine katrldrfr ve
katrlmadrfr sermaye girketlerinin faaliyet konulanna uygun yatrrrmlarla kapasiteyi artran,
kaliteyi rslah eden veya maliyeti diigtiren tevzi veya yenileme yatmmlan ile ilgili on etiitler
yapabilir. Bunlann fizibilitelerini, f,rnansman dengelerini inceleyerek mali imkanr oldufu
takdirde, bunlara Sermaye Piyasasr Mevzuatrna uymak koguluyla yukarrda yazty usullerle
sermaye iqtiraklerinde bulunabilir. $irket yeni yattnm konularmr aragtrrarak bunlara ait etiit ve
incelemeleri yapabilir veya yaptrrabilir. Uygun gdrdii[ti yatrlm konulannr gerekti[inde difer
sermaye gruplarr ve halkrn iqtiraki ile kuraca[r qirketler vasrtasryla gergekleqtirebilir.

nixaNsnraN isrnni :$irket, kendi veya sermaye yonetimine katrldrfr girketlerin ve bunlara
balh kurum ve iqletmelerin ihtiyaglarr igin bankalardan, drg kredi mriesseseleri ve firmalardan
teminath veya teminatstz ktsa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya
ycinetimine katrldrEr girketlere ve bunlara balh kurum ve igletmelere miinhasrr olmak ve yatrnm
hizmetleri ve faaliyetleri niteli[inde olmamak kaydryla teminatl ve teminatsrz finansman
yardtmlartnda bulunabilir" $irket sermayesine ve ydnetimine katrldrfir girketlerin, bankalardan
veya difier kredi mtiesseselerinden alacaklarr krediler, ihrag edecekleri tahviller veya alqlar
dolayrsr ile olugan borglarr igin kefalet veya garanti verebilir. Bunlara kargrlk gerekirse, gahsi
teminat, rehin, ipotek gibi kont garantiler alabilir, verece[i kefaleten ve garantiler igin piyasa
qartlartna uygun bir kargrh[r girketlerden tahsil edebilir. $irketin kendi igtirak ettigi qirketler
adma veya 3.kigiler lehine, garanti, kefalet teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkr tesis
etmesi hususlarrnda Sermaye Piyasasr mevzuatr gergevesinde belirlenen esaslara uyulur. $irket
sermaye ve yonetimine iqtirak ettifi girketler lehine teminath veyateminatsrz borglanabilir, borg
verebilir, sulh, tahkim, feragal, kabul, ibra yapabilir,

$irket, yurt iginde ve yurtdrqrnda
her ttirlii nakit, menkul ktymet, deferli maden ve emtia iizerinde, Sermaye piyasasr Mevzuatr
ve yririirhikteki sair mevzuat hiiki.imlerine uymak kaydryla her ttirlii tasarrufta bulunabilir.
$irket, resmi ve ozel kuruluglar ve igtirak ettifi girketlere grkarrlacak ikramiyeli, primli, para ve
igtiraki pay ile defiiqtirebilen, erken odeme veya riighan haklalna sahip her nevi tahvili, yatrrrm
hizrnetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak kaydryla kuponlu veya kuponsuz alabilir ve
satabilir' $irket, yattrtm hizmetleri ve faaliyetleri niteli[inde olmamak kaydryla konusu ile ilgili
komisyonculuk ve aractltk yapabilir, yurtigi ve yurtdrgr banka veya kredi kurumlarrnda krsa,
orta ve uzun vadeli ayni, nakdi, gayri nakdi ig ve drg krediler temin edip kullanabilir. $irket
Sermaye Piyasasr Mevzuattnrn orttilii kazang aktarrmr diizenlemelerine aykm olmamak
qartryla, yukarrda saytlan igtigal konulan ile ilgili olarak yerli ve yabancr girketlerle yurt iginde
ve dtqtnda orlakhklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmug girketlere iqtirak edebilir veya
yeni girketler kurabilir. Kurulmug veya kurulacak yerli, ve kamu ozel kuruluglara ait
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muhtelif nevide girketlerin hisse senetleri, intifa senetleri, orlakhk paylannr ve tahvillerini satrn
alabilir, gerektifinde yatrnm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak kaydryla satabilir,

VIUStnRnf UiZntntLnR :$irket, harigten know-how, teknik bilgi, marka ve srnai
mtilkiyete konu olan haklarr satrn alabilir veya kiralayabilir, bunlan difer kuruluglara satabilir
veya bu konularda drq firmalarla anlaqmalar yaparak bu anlagmalarr biittin mali sonuglal ile
bagkalarrna devredebilir, Gerekli izin ve imtiyazlan alabilir ruhsatname, patent, lisans ve
benzeri gayri maddi haklarr alabilir, ihtira hak ve teklif haklannrn alametifarika ve ticaret
unvanlarrnr iktisap edebilir', her ti.irlr.i know-how anlagmalarr yapabilir. $irket, sermaye ve
ycinetimine igtirak ettifi qirketlerin ihtiyag duydufiu gahqma konularma dahil mallaln a|mr,
ithali, nakli, giimriiklemesi, depolamasr, sigorta edilmesi, mali istigareleri gibi igleri yapabilir
veya yaptrrabilir. $irket sermayesine ve ydnetimine katrldrlr girketlerin igletiminin devamhh[r,
geligmesi ve yattrtmlannrn hazrlanmasmr temin igin, ihtiyag duyduklarr gegitli madde ve
malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat iglerinde mutemet srfatryla faaliyet
gosterebilir, mamullerinin topluc a pazarlanmaslnln organizatdrlii[timi yapabilir, bu amagla bu
mal ve malzemeyi sattn ahp ig ve drq pazarda satabilir. Bu girketlerin srnai faaliyetlerini
kolaylagtrrmak igin yerli ve yabancr firmalann mrimessilliklerini alabilir, bu qirketlerin genel
bayilik ve acenteli[ini iistlenebilir. Bu girketler hesabma ve kendi namlna veya onlar nam ve
hesabrna yurt igi ve yurt drgr ihalelere katrlabilir veya kendi nam ve hesabma katrldrfr
ihalelerden dofan hak ve borglarr bu girketlere devredebilir. $irket, igtirak ettifii girketler adrna,
girketlerin aldrklarr ve I veya sattrklarr mallarr bayilikler kurarak veya mafazalar agaraktoptan
ve perakende satabilir. Ettitten satrga kadar pazarlamamn gerektirdifi nakliye depolama,
ayrlma, arnbalajlama gibi btitun hizmetleri yapabilir veya yaptrrabilir.

GAYRIMENKUL TASARRUFLARI :$irket, kendi adrna veya sermaye ve yonetimine
katrldr[r qirketler adtna tagtt aract edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir,
iizerinde her ttirlti hukuki tasarrufta bulunabilir. $irket, amag ve konusunda gergeklegtirmek ve
I veya kar etme yetene[i potansiyelini re alize edebilmek igin, kendi adrna veya sermaye ve
yonetimine katrldrfr qirket adma, yurtiginde ve yurtdrgrnda, bina, arsa, arazi ve sair her tiirlii
raqrnmazlan hisseniz veya hisseli satrn alabilir. Kat kargrhfrnda konutlar, ig yerleri inga
ettirebilir, inga edilenleri satrn alabilir, satabilir, krsmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya
verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bcilerek hakiki ve hiikmi gahrslara satmak
tizere gerekli hukuki mali ve ticari iglemler ile mevzii imar projeleri ve difer projelerin yaprmr
ile intifa, irtifa, si.ik0na, tapu cins tashihi, kat irtifakr, kat miilkiyetr, rfraz,tevhit yapar,devir ve
fera! verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurtiginde ve drgrnda mtigavirlik ve danrgmanlk
hizmetlerinde bulunabilir, sahip oldufu ve olacafr varhklarr igletebilir ve iglettirebilir, tarihi
yaprlarrn testorasyonu, b6lge ve metropoliten planlamasr imar planlarr yapabilir veya
yaptrrabilir, ahgverig alanlannt ig yerlegimlerinin haznlanmasr, ahgveriq merkezi, ofrs, konut,
ig merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kurulug ve organizasyon
hizmetlerini, pazarlama ve igletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Bu iglemler
igin analiz ve entegrasyon iglerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarrnr ifa edebilir.
$irket Gayrimenkuller iizerinde gerek girket lehine veya aleyhine ve gerekse 3.qahrslar lehine
her tiirlti ipotek tesis edebilir. $irket, kendi borcu igin veya 3.qahrslarrn borcu igin ipotek veya
rnenkul rehini tesis edebilir ve 3.kigilere kefalet verebilir n kendi adma ve 1igiincti kigiler
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lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil lehin hakkr tesis etmesi hususlannda
Sermaye Piyasasr Mevzuah gergevesinde belirlenen esaslara uyulur. $irket lehine tesis edilen
ipotekleri ktsmen veya tamamen kaldrrabilir, fek edebilir, tebdil ve tecdit edebilir. Aynca
gayrimenkuller ilzerinde girket leh ve aleyhinde her ttirlii hak ve mtikellefiyetler tesis edebilir
ve kaldrrabilir. $irket, gayrimenkul tizerinde kat irtifakr ve kat miilkiyeti tesis eder veya bunlarr
feshedip kaldrrabilir. Satrg vaadinde bulunabilir, yaprlan satrg vaatlerini girket adrna kabul
edebilir. Noterliklerde satrq vaadi scizlegmelerini akdeder, girketin leh ve aleyhinde yaprlan satrg
vaadi sozlegmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satrg vaadi sozleqmelerini tapu siciline gerh
ettirebilir ve gerhleri kaldrrabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve tfraz iglemlerini yaptrrabilir.
$irket, sermaye ve yonetimine katrldrfr girketlerin amag ve konusu ile ilgili olarak her ttirlii
hukuki tasarrufundan dofan hak ve alacaklarmrn tahsilini ve temini igin icra, ipotek, menkul
rehini, iqletme rehini ve kefaleten istifade edebilir, ayni ve gahsi her nevi teminat alabilir,
bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil iglemlerinde bulunabilir. $irket, yukarrda belirtilen
igleri yasalann mtisaade ettifii hallerde bu yasalara uygun olarak yurt drgrnda da yapabilir,
yabanct ve yerli difier girketlerle yurl drgrnda ve iginde iqbirli[inde bulunabilir, bunlarla birlikte
girketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylagrlmasma dayanan anlaqm alar yapabilir. Milli
menfaatlere ve memleket yarartna oldu[u olgtide yabancr sermayenin gelmesini sa[lamak igin
tegebbtislerde bulunabilir. Sirket. Ttirk ricaret Kanunu. Serma)'e pi)'asasr Kanunu ve ilgili

araclannr ihrac edebilir. $irket Yonetim Kurulu, tahvil ve borglanma aracr niteligindeki di[er
sermaye piyasasr araglannt ihrag yetkisine haizdir. $irket konusu ile ilgili qirketlerin grkardrfir
sermaye piyasasr araglarmt yattrrm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak kaydryla satrn
alabilir, gerektifinde satabilir,

SOSYAL FAALIYETLER :$irket, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat hiiktimlerine
baflr kalmak kaydryla Sermaye Piyasasr Kanunu ortrifti kazang aktanmr diizenlemelerine
aykrflhk teqkil etmemesi, gerekli ozel durum agrklamalarmrn yaprlmasl ve yrl iginde yaprlan
ba[rqlarrn genel kurulda ortaklann bilgisine sunulmasr ve yaprlacak ba$rgrn srnrnrun genel
kurulca belirlenmesi gartryla, kendi amag ve konusunu aksatmayacak gekilde, genel britgeye
dahil dairelere, katma biitgeli idarelere, il ozel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti
tantnan vaktflara, kamu menfaatlerine yararh sayrlan derneklere, bilimsel aragtrma geligtirme
faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluqlara, iiniversitelere, ci[renim kurumlanna ve bu gibi
kigiyi veya kurumlara yardrm ve ba[rqta bulunabilir.

niCnn isf,En :$irket, sa$rk hizmetlerinin geligtirilmesi amacryla, sermaye ve yrinetimine
katrlaca[r girketler aracrhfr ile hastane, trp merkezi, otel, motel, tatil kriyti, tatil konutlarr,
efitim, dinlenme ve ellence yerleri, lokanta, kafeterya, srhhi banyo,yazve krg sporlarr igin
tesisler inga edebilir, kiraya verebilir, satabilir, bu gekilde difer girigimcilerce olugturulmug
yerleri kiralayabilir, satrn alabilir, igletebilir, iglettirebilir. $irket elektrik piyasasr mevzuatrna
uygun olmak ve EPDK'dan yasal izinleri almak koquluyla, sermaye ve yonetimine katrlaca[r
girketler aracthfit ile kendi elektrik ve lsr ihtiyacrnr kargrlamak izere otoprodtiktrir lisansr
gergevesinde tiretim tesisi kurulabilir, elektrik ve lsl enerjisi tiretebilir, iiretim fazlasr olmasr
halinde soz konusu mevzuat ve yasal izinler gergevesinde, ilretilen elektrik ve 1sl enerjisi ve /
veya kapasiteyi lisans sahibi diler ttizel kigilerle t tiiketicilerle satabilir. girket,
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sermaye ve ydnetimine katrlacafr girketler aracrhfr ile daha giiglii ve daha etkin bir otokontrol
sistemi kurmak atnacryla, 213 sayrh Vergi Usul Kanunu gergevesincle kullanrlan belgeler.i
Maliye Bakanhfr ve I veya Defterdarhktan alman izin doprultusunda kendi ihtiyaglarr igin
anlagmah matbaa srfatryla basabilir, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasrna dahil
olabilir. $irket sermaye ve yonetimine katrlacafir qirketler aracrh[r ile begeri ve veteriner
tababette kullanrlan trbbi faragtrk iiriinlerin, immiinolojik preparatlarln, kan iiriinlerinin,
mayistra ilag ve ofis inal ilag tiretiminde kullanrlan baqlangrg maddelerinin ve malzemelerinin,
kozmetiklerin, kozmos tiklerin, srhhi hijyenik trbbi madde ve malzemelerin, agnostik tirtinlerin,
bitkisel ilaglarrn ve di[er preparatlann, tiiketiciye gtivenli ve istenen kalitede sunulmasrnr ve
gerektifinde hatalt, sahte veya bozulmug tiriinlerin piyasadan geri gekilmesini sa[lamak tizere;
soz konusu madde ve tiriinlerin toptan ahmrnrn, satrmlnrn, gi.imnik tarife cetvelind,eyanhbtitiin
mallann ithalat ve ihracattrun, muhafazaslnln, nakliyesinin ve bu konularda yaprlacak olan
iqlemlerin uygun qartlarda ytirtitiilmesini saflayabilir. $irket, sennaye ve yonetimine katrlacafir
qirketler aracth[t yukarrda adr gegen konular ile ilgili emtia veya mi.istah zar izerinemiimesillik,
komisyonculuk, ve acentelikler alabilir, verebilir. $irket, sermaye ve yonetimine katrlacalr
girketlerin konusu ile ilgili olarak imtryaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratr alabilir, marka
tescil ettirebilir veya bagkalarr tarafindan ahnmrg ise bunlarr devir alabilir. Yukalda g6sterilen
konulardan bagka ileride girket igin faydah ve gerekli gortilecek bagka iglere girigilmek
istenildifi takdirde Yonetim Kurulu'nun teklifi iizerine keyfiyet Genel Kurulun onayrna
sunulacak ve olumlu karar aldrktan sonra girket bu igleri de yapabilecektir. $irketin amag ve
konusu da dahil olmak iizere esas sdzleqmede defigiklik yaprlmasr halinde, Sermaye piyasasr
Kurulu'ndan goriig ve Gtimriik ve Ticaret Bakanhfr ile yasalarrn ongordrifiii difer mercilerden
gerekli rzinler ahnacaktr.

ginxnriN MERKEZi

MADDE 4.

$irket Merkez Adresi : Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A2Il4 Blok Apt. No:4713 Beqiktag-
iSfaNgUL' dur. Adres degigiklifinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Trirkiye Ticaret
Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrrca Sanayi ve Ticaret Bakanhfirna bildirilir. Ticaret ve ilan
edilmiq adresinden aynlmrg olmastna rafmen yeni adresini siiresi igerisinde tescil ettirmemis
girket igin bu durum fesih sebebi sayrlrr.

ginxErin sUnnsi

MADDE 5.

$ irket siiresiz olarak faaliyet go sterecektir.
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SERMAYE

MADDE 6.

$irket Sermaye Piyasasr Kanunu htikiimlerine gore kayrth serrnaye sistemini kabul etmiq ve
S ermaye Piyasasr Kurulunun 02.03 .2012 taihT 1220 sayrh izni ile bu sisteme gegmiqtir. girketin
kayrth sermaye tavanr 50.000.000-TL (EllimilyonTtirklirasr) olup, her biri 1 kr. (Birkurug)
itibari de[erinde 5.000.000.000 (Begmilyar) paya bciliinmiigttir. Sermaye Piyasasr Kurulunca
verilen kayrth sermaye tavan izm, 2077 -202I yrllan (5 Yrl) igin gegerli dir. 2021 yrh sonunda
izin verilen kayrth serrnaye tavanrna ulagmamrg olsa dahi, 2027 yrhndan sonra yonetim
kurulunun sermaye arttnm karan alabilmesi igin, daha 6nce izin verilen tavan ya dayeni bir
tavan tutarr igin, Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir
siire igin yetki almast zorunludur, Soz konusu yetkinin ahnmasr durumunda yonetim kurulu
kararryla sermaye artrnmr y apiamaz.

$irket yonetim kurulu 2017-2021 yrllarr arasrnda, Sermaye Piyasasr mevzuatr htiktimlerine
uygun alarak, gerekli gordiifii zamanlarda kayrth sermaye tavanrna kadar pay ihrag ederek,
grkarrlmrg sermayeyi arttma ve itibari de[erinin iizerinde pay grkarrlmasr, imliyazh pay
sahiplerinin haklarrntn krsttlanmasl ve pay sahiplerinin yeni alma haklarrnrn smrlandmlmasr
konulannda karar almaya yetkilidir. $irket sermayesi A ve B grubu paylara boliinmiigttir. A
grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazirdn. $irketin sermayesi Tiirk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat gergevesinde arttrrrhp eskitilebilir. $irket paylarr
nominal deferlerinin iizerinde bir bedelle grkartrlabilir. Yaprlacak sermaye aftrnmlannda (A)
grubu paylarrn kargrhfrnda (A) grubu, (B) grubu paylarrn kargrhfrnda (B) grubu yeni pay
grkartrlacaktrr. Ancak ortaklartn yeni pay alma haklan srrurlandr[r takdirde, grkarrlacak yeni
paylarrn ttimii (B) grubu olarak grkanlacaktrr. (A) grubu pay sahiplerinin lighan haklarrnr
kullanmalan durumunda kullanrlmayan riighan haklarr, Yonetim Kurulu tarafindan mevcut (A)
grubu pay sahiplerine, paylan orarunda teklif edilir. Sermayeyi temsil eden paylar,
kaydi le qtirme esaslarr gergevesinde kaiden rzlenir.

$irketin mevcut sermayesi 30,000.000,00-TL olup, bu sermaye her biri 1 kr. (Birkurug) itibari
deferinde 3"000.000.000 adet paya boliinmiigttir. Paylarrn 394.950 TL nominal defier karqrllr
39.495'000 adedi A grubu nama ya2rh,29.605.050 TL nominal deler kargrh[r 2.960.505,000
adedi B grubu hamiline yazirtdr.

PAYLARIN DEVRi

MADDE 7.

Hamiline yazit hisse senetleri Ttirk Ticaret Kanunu ve ilgili di[er mevzuat hiiktimlerine sore
devir ve temlik olunur.

v.D: 159 035 251'd crrf ?Q



youEritr KURULU sUnpsi

MADDE 8.

$irketin igleri ve idaresi Genel Kurul tarafindan Tiirk Ticaret Kanunu hiikiimlerine uygun olarak
pay sahipleri tarafindan segilecek en az 5 en gok 9 iiyeden olugacak bir Yonetim Kurulu
tarafindan yiirtitiili.ir. Yonetim kurulunun 5 tiyeden olugmasr halinde 2,6 tiyeden olugmasr
halinde 3,7 tiyeden olugmast halinde 3,8 iiyeden olugmasr halinde 4,9 tiyeden olugmasr halinde
4 riyesi A grubu pay sahiplerinin go[unlufunun onerecefi adaylar arasrndan, genel kurulca
segilir' Yonetim Kurulu Uyeleri en gok 3(Uq) yrl igin segilirler. Segim stiresi sona eren yonetim
Kurulu Uyeleri yeniden segilebilirler. Genel Kurul, ltizum gclrtirse Yonetim Kurulu Uyelerini
her zaman de[igtirebilir,

yOlqnrilr KURULU KoMiTELERi

MADDE 9.

Yonetim kurulu, TTK'run 378'nci maddesi uyarrnca olugturulmasr gerekli riskin erken
saptanmast ile ilgili di[er mevzuat kapsamrnda oluqturulmasr gerekli komiteleri olugturur.

ginrnriN rEMSiLi

MADDE 10.

$irketin yonetimini ve dtqanya kargr temsili Ycjnetim Kuruluna aittir. $irket tarafindan
verilecek biittin belgelerin ve yaprlacak sozlegmelerin gegerli olabilmesi igin bunlarm girketin
unvanr veya kaqesi altrna konmug ve girketi temsil ve ilzama krhndrklarr Yonetim Kurulu
tarafindan grkartrlacak imza sirkiileri ile tespit, tescil ve ilan edilecekenaziki kiqinin imzalarrnr
tagtmast gereklidir, Yonetim Kurulu, bir kigiye tek bagrna girketi temsil etme yetkisi
verilebilece[i gibi, bu yetkinin birden fazla kigi tarafindan birlikte kullanrlmasma da karar
verebilir.

Ydnetim Kurulu dilzenleyecegi bil ig ycinergeye gore ve ilgili mevzuat hrikrimlerine uygun
olmak gartryla yonetimi, ktsmen veya tamamen bir veya birkag yonetim kurulu tiyesine veya
iigrincii kigiye devredilebilir. Bunlarrn hizmet miiddetleri Yonetim Kurulunun miiddetiyle
srrurh de[ildir.

YONNTiNT KURULU TOPLANTILARI

MADDE 11.

Yonetim Kurulu ayda en az I defaolmak iizere, girket iglerinin gerektirdi! r zamanlarda toplanrr.
Fevkalade durumlarda iiyelerden birisinin yazir iste[i tizerine Bagkan, yonetim Kurulu'nu
toplantrya gafnmazsa, tiyeler de isterse ga[rr yetkisine haiz olurlar. Toplantrlar qirket
merkezinde yaprlrr. Ancak Yonetim Kurulu karan ile toplantrlarrn girket merkezi drgrnda baqka
bir yerde yaprlmasr da mtimkiindiir.

$irketin Yonetim Kurulu toplantrsrna katrlma hakkrna
Ticaret Kanunu'nun l527'nci maddesi uyarlnca elektro

lanlar
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"Ticaret $irketlerinde Anonim $irket Genel I(urullarr Drgrnda Elektronik Or.tamda yaprlacak
Kurullar Hakkrnda Teblif "hiiktimleri uyannca hak sahiplerinin bu toplantrlara elektronik
ortamda kattlmalanna ve oy vermelerine imkan taruyacak Elektronik Toplantr Sistemini
kurabilece[i gibi bu amag igin olugturulmug sistemlerden de hizmet satrn alabilirler. Yaprlacak
toplantrlarda girket scizlegmesinin bu hiikmii uyarrnca kurulmug olan sistem iizerinden veya
destek hizmeti ahnacak sistem fzerinden, hak sahiplerinin ilgili mevzuattabelirtilen haklalnr
tebliI htikiimlerinde belirtilen gergevede kullanabilmesi sa[lanrr,

Yonetim Kurulu iiye tam sayrsrrun gogunlufuyla (beq tiyeden olugan yonetim kurulu tig iiye ile)
toplanrr ve toplantrda bulunan iiyelerin gofunlulu ile karar verir, Oylarda egitlik olmasr halinde
teklif reddedilmig sayrlrr. Yonetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanrlrr. Ret oyu
veren, karartn altma ret gerekgesini yazarak imzalar. Toplantrya katrlmayan iiyeler yazrltolarak
veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Yonetim Kurulu iglerin gidiqine bakmak,
kendisine atz olunacak hususlan hazrlamak, britrin cjnemli hususlar hakkrnda rapor vermek ve
kararlann tatbikine nezaret etmek izere hizumlu kadar komite veya komisyon kurabilir.

DENETiM

MADDE 12.

$irketin ve mevzuatta ongoriilen di[er hususlarm denetimi hakkrnda Ti.irk Ticaret Kanunu'nun
ve Sermaye Piyasasr Mevzuatt'nrn ilgili maddeler uygulanrr. Genel Kurul, gerek hissedarlar
atastndan, gerekse drqarrdan olmak iizere tamamr A grubu pay sahiplerinin gofunlufunun
gosterecefi adaylar arastndan en gok 3 (riq) yrl igin 1 veya birden fazla denetgi seger. Bunla'n
saylsl 5'i gegmez. Gorev sriresi biten denetgilerin tekrar denetgilife segilmesi caizdtr.Denetgiler
Tiirk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddeleri ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr htikiimleri
uyarrnca gorev yaparlat. Denetgilerden her biri gerektifinde Ycinetim Kurulu ve Genel Kurulu
toplantrya gafirrmaya ve toplantr giindemini saptamayayetkilidir. Denetqilerin iicretlerini Genel
Kurul Tespit eder.

GENEL KURUL

MADDE 13.

$irket pay sahipleri, yrlda en azbir defa Olafan Genel kurul halinde toplanrr. $irket iglerinin
gerektirdigi durumlarda ise Ola[antstii Genel Kurul halinde toplanrrlar. Genel Kurul
toplantrlannda agaprdaki esaslar uygulanrr:

a. Davet $ekli : Genel Kurul toplantrlarrna davette Tiirk Ticaret Kanununu hilkiimleri
ve Sermaye Piyasasr Mevzuattnrn ilgili hi.iktimleri uygulanrr. Genel Kurul toplantr
ilant, mevzuat ile ongortilen usullerin yanl srra, mtimkiin olan en fazla sayrda
pay sahibine ulagmayr sa[Layacak, elektronik haberleqme dahil, her trirlii iletigim
vasttast ile genel kurul toplantr tarihinden asgari 3 (tiq) hafta onceden yaprlrr.

b' Toplantl Vakti : Ola[an genel kurul toplantrlarr qirketin hesap donemi sonundan
itibaren 3 ay igerisinde ve senede enazbir defa, o genel kurul toplantrlarr ise

srrf ? 1
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c' Oy Verme ve Vekil Tayini : Ola[an ve olafaniistii, genel kurul toplantrlarmda hazrr
bulunan hissedarlar veya vekillerin her pay igin bil oyu vardrr. Oy hakkr vazgegilmez
bir nitelikte hak olup oy hakkrnrn oztine dokunulmaz. $irket oy hakkrmn
kullanrlmasr zorlagtutct uygulamalardan kagrnmayr prensip edinmigtir. Bu gergevede
her pay sahibine, oy hakkrnr en kolay ve uygun gekilde kullanma firsatr saflamr.
Oy hakkr paym iktisap edinmesi arunda dofar. Genel kurul toplantrlarrnda
hissedarlar kendilerini di[er hissedarlar veya harigten tayin edecekleri vekil
vasttasr ile temsil ettirebilirler. $irket hissedarr olan vekiller kendi oylarrnda
baqka temsil ettikleri hissedarlarrn sahip oldufu oylarr kullanmaya yetkilidir.
Vekaleten temsilde Sermaye Piyasasr Kanunu ve Sermaye Piyasasr Kurulunun
halka agrk Anonim Oftakhklara iligkin dtizenlemelerine uyulur.

d. Miizakerelerin Yaprlmast ve Karar Nisabr : $irket Genel Kurul Toplantrlal, "Genel
Kurul Ig Yonergesi hiikiimlerine gcire yonetir. $irket Genel Kurul Toplantrlarrnda
toplantr ve karar nisaplan igin Trirk ricaret Kanunu ve sermaye piyasasr Mevzuatr
hiiki.imleri uy gularur.

e. Toplantr Yeri : Genel Kurul toplantrlarr girketin merkezinde veya merkezin bulundufiu
gehrin elverigli bagka bir yerinde toplanrr. Azrnhk haklarr Sermaye Piyasasr Kurulu
diizenlemelerine uygun olarak kullanrlrr. Gerek olagan ve gerekse olafantistii genel
kurul toplantrlarrnda, Giimriik ve Ticaret bakanhlr komiserlerinin bulunmasr ve
toplantr tutanaklanntn ilgililerle birlikte rmza edilmesi qarltrr. bakanlk
temsilcisinin gryabrnda yaprlacak genel kurul toplantrlannda almacak kararlar ve
bakanhk temsilcisinin imzastnr taqrmayan toplantr tutanaklarr gegerli defiildir.

f. $irketin Genel Kurulu'na katrlma hakkr bulunan hak sahipleri bu toplantrlara, Tiirk
Ticaret Kanunun 1527'nci maddesi uyannca elektronik ortamda da katrlabilir. $irket,
Anonim $irketler 'de Elektronik Ortamda Yaprlacak Genel Kurullara iligkin
Yonetmelik hiikiimleri uyarrnca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantrlarrna
elektronik ortamda katrlmalarrna, gdriig agrklamalarma, oneride bulunmalarma ve oy
kullanmalarrna imkdn tanryacak elektronik genel kurul sistemini kurabilecefi
gibi bu amag igin olugturulmug sistemlerden de satrn alabilir. Yaprlacak
trim genel kurul toplanttlannda esas sozlegmenin bu hiikmti uyannca, kurulmuE
olan sistem tizerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anrlan
hrikiimlerinde belirtilen haklannr kullanrlabilmesi saflanrr.

ilax
MADDE 14.

Ycinetmelik

$irkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplantr ilanlan, mevzuat ile ongorillen usullerin yaru slra
miimktin olan en fazla sayrda pay sahibine ulagmayr sa$ayacak gekilde elektronik haberlegme
dahil, her ttirhi iletigim vasrtast ile Tiirk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili
di[er mevzuat htiktimlerinde belirtilen asgari srireler dikkate ahnarak yaprlrr. Sermaye piyasasr
Kurulu diizenlemelerine gore yaprlacak ozel durum agrklamalarr ile difer her ttirli agrklama,
ilgili mevzuat hi.ikiimlerine uygun olarak yaprlrr.
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HESAP nONnui

MADDE 15.

$irketin hesap yrh Ocak aymm ilk giiniinden baglar ve Arahk ayrnln sonuncu giinti sona erer.

KAR'IN TESPITi VE DAGITIMI

MADDE 16.

$irketin hesap donemi sonunda tespit edilen gelirlerden, girketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi girketqe odenmesi veya aynlmasr zorunlu olan miktarlar ile girket trizel kigili$
tarafindan odenmesi zorunlu vergiler diiqiildiikten sonra geriye kalan ve yrlhk bilangoda
goriilen sah (net) kar, varsa gegmig yi zarcrlannrn drigtilmesinden sonra, srrasryla aga[rda
gosterilen gekilde tevzi olur :

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akge :

a- Odenmig sermayenin 1/5'ini bununcaya kadar %5 kanuni yedek akge ayrrlrr.

Kar payr :

b- Geri kalan ktsmrndan, varsa ytl igerinde yaprlan balrq tutarrnrn ilavesi ile bulunacak
mebla[ t'izerinden, Genel Kurul tarafindan belirlenecek kar da[rtrm politikasr
gergevesinde ve ilgili mevzuat hiikiimlerine uygun olarak kar payr aynlrr.

c- Ytizde beg kanuni yedek akge ile kar payr ayrrldrktan soffa, kalan krsmrrun ('/o I1'u
(A) grubu pay sahiplerine hisseleri oranrnda dafirtrlmak izere aynln.

d- Yukandaki bentler uyannca yaprlan da[rtrmdan soffa kalan kann en fazla %oI1,i
yonetim kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararr ile girket yonetim kurulu iiyeleri
ile memur, miistahdem ve iggilerine tahsis olunabilir.

e- Arla kalan ktstm, girket ydnetim kurulunun teklifi iizerine Genel Kurul kararr ile
ktsmen veya tamamen veya Ttirk Ticaret Kanunu'nun52L maddesi uyannca kendi istefi
ile ayrrdrgr yedek akge olarak gelecek yrllara devredebilir.

ikinci Tertip Kanuni Yedek Akge :

f- Pay sahipleriyle kara igtirak eden difier kimselere dalrtrlmasr kararlaqtrrrlmrg olan
ktsrmdan, odenmig sermayenin Yo5'i oruntnda kar payr dtigtildtikten soffa bulunan
tutann onda biri, TTK'un 519'ncu maddesinin 2'nci frkrasr uyannca ikinci tertip
kanuni yedek akge olarak ayrrltr. Yasa hiikmii ile ayrrlmasr gereken yedek akgeler
ayrrlmadrkga ve esas sozlegmede pay sahipleri igin belirlenen kar payr nakden veya
pay bigiminde dafirtrlmadtkga, bagka yedek akge ayrrlmasrna, ertesi yrla kar
aktanlmasrna ve temettii dafrtrmrnda imtiyazh pay sahiplerine katrlma, kurucu
ve adi intifa senedi sahiplerine, yonetim kurulu riyeleri ile memur, miistahdem ve
iggilere, gegitli amaglarla kurulmuE olan vakrflar ve bu gibi kiqi veya
kurumlara kar payr dafrtrlmasrna karar verile
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Kar payt, dafrtrm tarihi itibariyle mevcut paylanrun ttimiine, bunlann ihrag ve iktisap
tarihleri dikkate almmakstzrn egit olarak da$rtrlrr. Da[rtrlmasma karar verilen
karrn dafirtrm qekli ve zamanl yonetim kurulunun bu konudaki teklifi i.izerine
genel kurulca kararlagtmlr. $irket Sermaye Piyasasr Kanunu'nun ilgili madde
hiikiimleri ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun konuya iligkin dtizenlemelerine
uymak kaydryla ortakhklarrna kdr payt avansl da[rtabilir.

YEDEK AKCE

MADDE 17.

$irket tarafindan yedek akgelerin aynlmasr hususunda Ttirk Ticaret Kanunu ve Sermave
Piyasasr Mevzuatrna ili gkin htikiimler uy gularur.

iNnisnn vE TASFIyE

MADDE 18.

$irketin infisah ve tavsiyesi halinde Tiirk Ticaret Kanunu'nun ilgili hiikiimleri uygulanrr,
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