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Özel Durum Açıklaması (Genel) 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ortaklığın Adresi 
 

: 
 

Ankara Asfaltı 26.Km.Kemalpaşa-İZMİR 
 

Telefon ve Faks No. 
 

: 
 

0 (232) 878 17 00 - 0 (232) 878 12 54 
 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin 
Telefon ve Faks No.su 
 

: 
 

0 (232) 878 17 00 - 0 (232) 878 12 54 
 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? 
 

: 
 

Hayır 
 

Özet Bilgi 
 

: 
 

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Şirketin 
Temsil ve İlzamı 
 

 
AÇIKLAMA: 
 
21/04/2010 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak gündem doğrultusunda 
görüşme yaptılar: 
 
Görev bölümü ile ilgili olarak yapılan görüşme ve oylama sonucunda; 
 
 Sn.  İbrahim POLAT'ın   Yönetim Kurulu Başkanı olarak  
Sn.  Murat POLAT'ın    Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 
Sn.  Bülent ZIHNALI'nın  Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 
 Sn. Erdal ÖZYILDIRIM'ın   Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
Sn. İbrahim Fikret POLAT'ın  Yönetim Kurulu Üyesi olarak,  
 
atanmaları ve görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi 
 
a) Şirketin temsil ve ilzamı yönünden imza yetkileri aşağıdaki gibi gruplandırıldı; 
 
A Grubu imza yetkisine haiz olarak; 
 
Sn. İbrahim POLAT 
Abdi İpekçi Cad. 63/23 Harbiye Şişli İstanbul adresinde mukim Vatandaşlık No : 28024977436 
 
Sn. Murat POLAT  
Abdi İpekçi Cad. 63/35 Harbiye Şişli İstanbul adresinde mukim Vatandaşlık No : 28015977728 
Sn. Bülent ZIHNALI  
Ali Çetinkaya Bulvarı No:13  Alsancak  İzmir adresinde mukim Vatandaşlık No : 15827409028 
 
Sn. Erdal ÖZYILDIRIM  
Aşağı Dudullu Mah. Karadeniz Cad. İpek Sok. İstanbul Palace evleri No:7/a Ümraniye adresinde mukim 
Vatandaşlık no : 14725266788 
 
Sn. İbrahim Fikret POLAT 
Etiler Mah. Özden Sok.No:1A D3 Beşiktaş - İstanbul adresinde mukim Vatandaşlık no: 28000978228 
 
Sn. Göksen YEDİGÜLLER  
 Zuhuratbaba Mah.Akıncılar Sok.No:11 D:11 Bakırköy  İstanbul adresinde mukim Vatandaşlık no : 
24860110518 



 
Sn. Hasan Basri PEKİN  
2040 Sok. No.58/13 Mavişehir Karşıyaka İzmir adresinde mukim Vatandaşlık No: 45139422842 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Grubu imza yetkisine haiz olarak; 
 
Sn.Gülçin POLAT HASBORA 
Tarık Carım Cad.Turgaylı Ap.5/21 Evka 3 Bornova - İzmir adresinde mukim vatandaşlık no:19309910484 
 
Sn. Mehmet ÇİFCİ  
121 Sok. Haskar Sitesi D Blok D:10 EVKA3  Bornova  İzmir adresinde mukim  vatandaşlık no: 13516138334 
 
Sn. Kamil COŞKUN  
1780 Sok.Berrin Menderes Apt. No:8 D:11 Yalı Karşıyaka İzmir adresinde mukim  vatandaşlık no: 
47011865518 
 
C Grubu imza yetkisine haiz olarak; 
Sn. Alper TORTOP  
6436 Sok. No: 119 Kat:3 D:2  Atakent  İzmir adresinde mukim  vatandaşlık no : 10906156794  
 
Sn. İlyas YALÇIN  
1748 Sokak No:68 / 2 Karşiyaka İzmir adresinde mukim  vatandaşlık no : 59023089714 
 
Sn. İshak Volkan DERİNBAY  
Mavişehir Soyak Sitesi D-2 Blok No:58 Mavişehir Karşiyaka İzmir adresinde mukim vatandaşlık no : 
33046989596  
 
Sn. Mustafa AKBACI  
Çetin Emeç Mah. Kemal Reis Sok.No:1/18 Balçova  İzmir adresinde mukim  vatandaşlık no : 42580540446 
 
 
b ) Bu suretle gruplandırılan imza yetkilerine göre yetki dereceleri ve her derecede yetkilerinin yapmaya 
yetkili olduğu işlemler aşağıdaki gibi belirlendi. 
 
Birinci Derece İşler: 
 
1. Şirketimiz adına gayrimenkul ve gayrimenkul sayılan hakların satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi,  
2. Şirketimize ait her türlü menkul, gayrimenkul ve ayni hakların satılması, satış vaadinde bulunulması, 
bunların satışına yönelik olarak Şirketimizle 3. Şahıslar arasındaki her nev'i  mukavelelerin akdedilmesi ve 
bunların ek ve tadillerinin yapılması,  
3. Menkul kıymetlerden her türlü hisse senetlerinin ve tahvillerin alımı, alınmışların satılması, devri, rehin 
verilmesi ve bunların kaldırılması, 
4. Her türlü iş araçları ve nakil vasıtalarının satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi 
5. Her türlü menkul, gayrimenkul, iş araçları,  nakil vasıtaları ve ayni hakların, alım, satım, kiralanması, 
ipotek verilmesine yönelik olarak  üçüncü şahıslara genel ve/veya özel vekalet verilmesi ,  
6. Avukatlara genel ve/veya özel  vekaletname  verilmesi, 
7. Şirketimiz ile 3. kişiler arasında düzenlenmiş her türlü mukavalelerle ilgili olarak sulh ve ibranamelerin 
imzalanması 
8. Banka ve Finans kurumlarının kredi sözleşmelerinin,  imzalanması, banka işlemleri ve diğer ticari işlemler 
ile ilgili olarak 3. kişilere gayrimenkul ipoteği, kefalet  ve benzeri her türlü menkul ve gayrimenkul  teminatı 
ve garantisi verilmesi, 



9. Şirketimizi  borç yükü ve taahhüt altına sokan tasarruflarda bulunulması, borç senetleri ve poliçelerin 
tanzimi ve imzalanması, çek keşidesi, her nev'i poliçelerin ciro edilmesi, tediye emirlerinin imzalanması, 
bankalara verilecek olan EFT veya havale talimatnamelerinin imzalanması, 
 
10. Bu imza sirkülerinde diğer derecelerde tanımlanan işlerin tamamı ile imza sirkülerinde tanımlanmayan 
diğer tüm işler 
 
Bu işler Şirket ünvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Polat veya Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Sn. Murat Polat'ın yanında A grubu imza yetkisine haiz olanlardan herhangi birinin müştereken 
atacakları imzaları ile gerçekleştirilebilir. 
 
İkinci  Derece İşler: 
 
1. Şirketimizle 3. Şahıslar arasında aktedilecek sözleşmelerden ve akit tarihi itibari ile değeri   100.000 
(yüzbin) TL veya bunun karşılığı döviz tutarına kadar ve sadece mal ve hizmet alım ve satımlarına yönelik 
olanların imzalanması, 
2. Şirketçe keşide  edilen 100.000 (yüzbin) TL veya bunun karşılığı döviz tutarına kadar olan çeklerin 
imzalanması, 
3. Müşterilerden alınarak Şirketimiz satıcılarına ciro edilecek olan çeklerin 100.000 (yüzbin) TL veya bunun 
karşılığı döviz tutarına kadar  olanların ciro edilmesi 
4. İbrahim Polat Holding Anonim Şirketi grup şirketleri dışındaki kişi,kurum ve kuruluşların hesaplarına 
geçmek üzere herbir işlem için tutarı 100.000 (yüzbin) TL veya bunun karşılığı döviz tutarına kadar olan 
ödeme emirleri, havale ve EFT talimatlarının imzalanması 
5. Şirketimizin müşterilerden alacaklarına karşılık olarak, gayrimenkuller üzerinde ipotek veya rehin tesis 
edilmesi ve bunların fekki devir ve temliki veya kaldırılması işlemlerinde ve bu konularda 3. Kişilere verilecek 
özel vekaletnamelerin imzalanması, 
6. Tutarı ne olursa olsun doğalgaz, su, elektrik, vergi ve SSK ödemeleri ile  bankalara olan kredi anapara ve 
faiz ödemelerinin yapılması  
7. Maliye Bakanlığı ve tüm birimleri ile  diğer tüm kamu kurumları nezdinde Şirketimizin temsil edilmesi  
8. Maliye Bakanlığı ve tüm birimleri ile  diğer tüm kamu kurumları tarafından yapılacak tüm denetimlerde 
gerekli görüşmelerin yapılması, istenen evrakların verilmesi, alınması, tutanakların düzenlenmesi , 
düzenlenen tutanakların imzalanması, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda Şirketimizin temsil edilmesi  
9. Şirketin resmi daireler nezdinde temsil edilmesi, ihalelere katılma, vergi dairesi ve yargıdaki tüm 
ihtilaflarda şirketin temsil edilmesi, uzlaşma talebinde bulunulması ve neticelendirilmesi  ve bu türlü işlemler 
için 3. Kişilere vekaletname verilmesi  
10. Bu sirkülerin üçüncü ve dördüncü  derecesinde tanımlanan işler 
 
Bu işler Şirket ünvanı ve kaşesi altında herhangi iki A grubu imza yetkisine haiz olanların müşterek 
imzalarıyla gerçekleştirilebilir. 
 
Üçüncü  Derece İşler: 
 
1. Şirketimizin banka hesaplarına geçmek üzere müşteri çeklerinin tahsil ve takas işlemleri için ciro edilmesi 
2. Münhasıran İbrahim Polat  Holding Anonim Şirketi'ne bağlı şirketlere verilecek çek veya senetlerin ciro 
imzalarının atılması 
3. İbrahim Polat Holding Anonim Şirketi grup şirketlerinin hesaplarına geçmek üzere bankalara   verilen EFT 
ve  havale  talimatnamelerinin imzalanması, 
4. İbrahim Polat Holding Anonim Şirketi grup şirketleri dışındaki kişi, kurum ve kuruluşların hesaplarına 
geçmek üzere herbir işlem için tutarı 30.000 (otuzbin) TL. veya bunun karşılığı döviz tutarına kadar olan 
 EFT veya havale talimatnamelerinin imzalanması, 
5. Müşterilerden alınarak Şirketimiz satıcılarına ciro edilecek olan çeklerin 30.000 (otuzbin) TL. veya bunun 
karşılığı döviz tutarına kadar olanların ciro edilmesi, 
6. Bu sirkülerin dördüncü derecesinde tanımlanan işler 
 
Bu işler Şirket ünvanı ve kaşesi altında A grubu imzalardan birisinin yanında B grubu imzalardan birisinin 
müşterek atacakları iki imza ile gerçekleştirilecektir 
 
Dördüncü Derece İşler: 
 



1. Şirketimizi herhangi bir borç ve taahhüt altına sokmayan ve vaadi tazammum etmeyen her türlü evrakın, 
yazıların, irsaliyelerin, ordinoların, müşterilere ve satıcılara gönderilecek hesap özetlerinin imzalanması, 
bunlarla ilgili muhataptan her türlü belgenin istenmesi, 
2. Şirketimizce tanzim edilen faturaların imzalanması, 
3. Banka hesap özetlerinin, ithalat ve ihracat ile ilgili bütün muamele ve işlemlerinin keşidesi ve imzalanması, 
4. Resmi dairelerdeki işlemlerimizi takip edilmesi, evrakların tasdik ettirilmesi, resmi daire, kurum ve 
kuruluşlarca istenen ve istenecek her türlü döküman ve beyannamenin imzalanması ve verilmesi velhasıl 
Şirketin resmi daireler nezdinde temsil edilmesi, 
 
Bu işler Şirket ünvanı ve kaşesi altında B grubu imzalardan birisinin yanında C grubu imzalardan birisinin 
müşterek atacakları iki imza ile gerçekleştirilecektir. 
 
c.  Şirket ile ilgili her türlü resmi tebligatın alınmasında, Şirket ile ilgili her türlü evrakın tebliğ ve 
tebellüğünde A Grubu imza yetkisine haiz olanlardan herhangi birisi münferiden yetkili kılınmıştır. 
 
d. Yukarıda alınan kararların tescil ve ilanı ile ilanı takiben sirküler haline dönüştürülmesine ve bu tarihten 
önce temsil ve ilzama ilişkin  olarak alınmış kararlar ile bu kararlara istinaden düzenlenmiş olan imza 
sirkülerinin iptaline oybirliği ile karar verildi. 
 
 
İbrahim POLAT 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 
 
 Murat POLAT   Bülent ZIHNALI    Erdal ÖZYILDIRIM     İbrahim Fikret POLAT  
Yönetim Kurulu      Yönetim Kurulu    Yönetim Kurulu         Yönetim Kurulu 
  Başkan Vekili           Başkan Vekili               Üyesi                         Üyesi            
 
 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara 
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, 
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm 
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
 


