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Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi 

Ticari İkametgahı: Planlamacılar Sitesi 168.Sokak No:16 Beysukent Çayyolu / Ankara  
Kuruluş - Madde 1  
Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında işbu ana 
sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur. 
Adı Soyadı                   İkametgahı                                                          Uyruğu                 
 
Ebru ÖZ                          Mutlukent Mahallesi Planlamacılar Sitesi                      T.C 
                                       168. Sokak No:16 D:16 Çankaya/ANKARA 
 
Eda ÖZ                            Mutlukent Mahallesi Planlamacılar Sitesi                      T.C 
                                       168. Sokak No:16 D:16 Çankaya/ANKARA 
 
Mehmet Sait ÖZ              Mutlukent Mahallesi Planlamacılar Sitesi                      T.C 
                                       168. Sokak No:16 D:16 Çankaya/ANKARA 
 
İclal ÖZ                           Mutlukent Mahallesi Planlamacılar Sitesi                      T.C 
                                       168. Sokak No:16 D:16 Çankaya/ANKARA 
 
Habip Özer ÖZ               Mutlukent Mahallesi Planlamacılar Sitesi                      T.C 
                                       168. Sokak No:16 D:16 Çankaya/ANKARA 
Unvan – Madde 2  
Şirketin unvanı LAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE MÜŞAVİRLİK ANONİM 
ŞİRKETİ’ dir. 
 
Maksat ve Mevzu – Madde 3 (Değişiklik TTSG: 10.Eylül.2007/6891) 
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 

1- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara 
ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve 
faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu 



değerleri etkileyen gayrimenkul niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek 
uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir edilmesi 
konusunda değerleme raporları hazırlamak, 

2- Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve 
konum araştırması yapmak, en iyi ve en yüksek kullanım değer analizi tespitinde 
bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans 
değerlendirmelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak, 
gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, 
gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve 
raporlama hizmetlerinde bulunmak. 

3- Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali 
danışmanlıklarda bulunmak. 

4- Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları 
gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, 
kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların 
kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira 
sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, ayni sermaye 
alınması konularında değerleme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın 
izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerleme işlemi yapmak. 

5- Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak. 
6- Hisse Senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye Piyasası uyarınca 

gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulün başka bir 
şirkette ayni sermaye olarak koymaları hallerinde değerleme hizmetleri vermek, rapor 
düzenlemek. 

7- Gayrimenkul değerleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin 
belirlenmesinde kat mülkiyeti kanununda tapu kütüklerinden imar planlarından, tapu 
kadastro teşkilatında resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve 
bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim 
adamlarından ve bunun gibi kaynaklardan faydalanmak, araştırmalarda bulunmak. 

8- İhtisas gerektiren özel konulu değerleme taleplerinde şirket dışından konusunda 
uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerleme uzmanı sağlamak ve değerleme 
raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul, menkul ve şirket değerleme mesleğinin icrasında 
bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi 
yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek. 

9- Değerleme raporu düzenlemiş olan gayrimenkullerin değerleme raporlarını belli 
zaman aralıklarında yenilemek mukayeseli raporlarını düzenlemek şirketçe 
düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek. 

(Değişiklik TTSG: 30.07.2008/7094) 
10-İnşaatların plan proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine 

getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlarını hazırlamak, 
(Değişiklik TTSG: 30.07.2008/7094) 

11-Şirketin amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve 
kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerleme, inşaat, ticaret 
sanayi, hizmet pazarlama, turizm, mühendislik proje hizmeti ve müşavirlik 
konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini, 
tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve 
menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket 
amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar 
kurmak. Joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara 



sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak. Uluslar arası değerleme kuruluşları ile 
know-how sözleşmeleri yapmak. 

12- Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile 
iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklı belgelerini, 
finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak. 

13- Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde 
şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vesaire muameleleri 
yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira beratı, ustalık ve fikri sınai mülkiyet 
haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat 
etmek, bunlar üzerine lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, 
kiralamak veya kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak. 

14- Şirket değerleme faaliyetlerinde bulunan kişi ve kurumlara değerlemesini yaptıkları 
şirkete ait olup ayrıca da sermaye piyasası tebliğleri kapsamında yer alan gayrimenkul 
ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ve bu gayrimenkullerin ayrılmaz parçası 
niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlendirilmesi hizmetinde bulunmak. 

(Değişiklik TTSG: 30.07.2008/7094) 
15- Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule 

bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak.  
16- Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için; 

a) Gerekli makine, teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçler satın alabilir, menkul ve 
gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya 
verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir. 

b) Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü 
şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri 
üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanunun hükümleri çerçevesinde 
ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarruf işlemler yapabilir, 
alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir. Bu ipotekleri fekkini talep edebilir. 
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir. 

(Değişiklik TTSG: 30.07.2008/7094) 
c)   Şirket iştigal konusu ile ilgili olmak üzere şubeler açabilir. 
d) İşlerini geliştirmek maksadı ile yerli ve yabancı kuruluşlarda kredi alabilir, ilgi 

mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir. 
 

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, 
kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahıs her türlü hakkı hakları tesis 
edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket 
gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat 
irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu 
daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her şeyi 
muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 
Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülebilecek iş ve 
işlemlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile girebilir. 

 
Şirketin Merkez ve Şubeleri – Madde 4 (Değişiklik TTSG: 30.07.2008/7094) 
Şirketin merkezi Ankara’dır. Adresi Planlamacılar Sitesi 168. Sokak No:16 Beysukent 
Çankaya/ANKARA‘dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye 
Piyasası Kurulu’na bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen 
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılabilir. Şirket 
Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. 



Süre – Madde 5 
Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 yıldır. 
 
Sermaye – Madde 6(Değişiklik TTSG: 30.07.2008/7094) 
Şirketin Sermayesi her biri 1.000.-YTL (Bin Yeni Türk Lirası) değerinde 215 (iki yüz on beş) 
adet hisseye bölünmüş olup tamamı 215.000 YTL (İki yüz on beş bin Yeni Türk Lirasıdır.) 
 
ADI SOYADI           HİSSE ADEDİ    TOPLAM TUTAR(YTL) 
 
EBRU ÖZ             129,00                        129.000.-YTL 
EDA ÖZ               64,50                          64.500.-YTL 
İCLAL ÖZ                    6,45                            6.450.-YTL 
MEHMET SAİT ÖZ                 4,30                           4.300.-YTL 
HABİB ÖZER ÖZ                    4,30                            4.300.-YTL 
FATMA KUTLAY                   2,15                           2.150.-YTL 
HASAN SİNAN ALP               2,15                           2.150.-YTL 
YUSUF ZİYA ERÇOKLU       2,15                           2.150.-YTL 
TOPLAM                               215,00                       215.000.-YTL  
                                                                                                                
Sermayenin 100.000 YTL’den 215.000 YTL’ye artırılması nedeniyle arttırılan tutarın 
(115.000 YTL) tamamı nakden ödenmiştir.  
 
Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. 
 
Yönetim Kurulu ve Süresi – Madde 7 (Değişiklik TTSG: 30.07.2008/7094) 
Şirketin işleri ve genel idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri 
dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren 
Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu 
Üyelerini her zaman değiştirebilirler. 
 
Şirketin Temsil ve İlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi – Madde 8 
(Değişiklik TTSG: 30.07.2008/7094) 
Her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan 
vekili seçer. Yönetim kurulu gerek işbu ana sözleşme gerekse Türk Ticaret Kanunun 
hükümleri uyarınca kendilerine ait görev ve yetkilerin bir kısmını veya tamamını, bir 
murahhas üyeye devir edebilir veya kendi içinde yapacağı görev taksimine göre bir veya 
birkaç üyeyi görevlendirebilir.  
Yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan genel müdür atayabilir. Genel müdürün 
yetkilerinin neler olacağı atama kararında açıkça belirtilir. 
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, 
bunların şirketin unvanı altına konmuş en az bir imzayı içermesi şarttır. Değerleme işlemine 
ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun en az bir sorumlu 
değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. 
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kararları 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak 
alınır. 
 
Denetçiler ve Görevleri – Madde 9 



Genel kurul gerek hissedarlar arasında gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden 
fazla murakıp seçer. Bunların sayısı 5 kişiyi geçemez.  
İlk murakıp olarak olarak T.C. uyruklu Mutlukent Mahallesi Planlamacılar Sitesi No:16 D:16 
Çankaya /ANKARA adresinde mukim İclal ÖZ bir yıl için seçilmiştir. Murakıplar TTK’ nun 
353 ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. 
 
Genel Kurul – Madde 10  
A- Davet Şekli:  
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davetli Türk Ticaret 
Kanunun 355. ,365. ,366. ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır. 
B- Toplantı Vakti: 
Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren ve senede en az bir defa olağan 
üstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar. 
C- Rey Verme ve Vekil Tayin Etme: 
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin 
bir hisse için oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlara 
veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan 
vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya 
yetkilidir. Vekaletname’nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21.  
Maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. 
D- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: (Değişiklik TTSG: 30.07.2008/7094) 
Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK’ nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere 
edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılarda karar nisabı TTK. 
hükümlerine tabiidir. Şirket genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul 
tutanakları ile faaliyet raporlarını kurula gönderir. 
E- Toplantı Yeri: 
Genel Kurul şirketin yönetim merkez binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin 
elverişli bir yerinde toplanır. 
 
Toplantıda Komiser Bulunması – Madde 11 
Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin 
gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve Komiserin imzasını 
taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.  
 
İlan – Madde 12  
Şirkete ait ilanlar TTK’ nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin 
bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari on beş gün evvel yapılır. Mahalli gazetede 
yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazetede yapılır. Ancak Genel Kurul toplantıya 
çağrılmasına ait ilanlar TTK’ nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri 
hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve 
tasfiyeye ait ilanlar için TTK’ nun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. 
 
Hesap Dönemi – Madde 13 
Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer. Yalnız 
ilk hesap yılı şirketin kesin olarak tescil edildiği gün başlayarak Aralık ayının sonuncu günü 
biter. 
 
Karın Tespiti ve Dağıtımı – Madde 14  



Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya 
ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra 
geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu sürede meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni 
ihtiyaç akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına 
%5 oranında 1.Temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır. Geri kalan kısmı Genel 
Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Temettü hissesi olarak hissedarlara 
dağıtılması kararlaştıran ve kar’a iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan TTK’ nun 466. 
maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesi ayrılır. 
 
İhtiyat Akçesi – Madde 15  
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında TTK 446. ve 467. maddeleri hükümleri 
uygulanır. 
 
Fesih ve Tasfiye – Madde 16 
Şirket TTK ve ilgili mevzuatta ön görülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka 
mahkeme kararı veya yasal kurallar çerçevesinde Genel Kurul kararı ile de fesih edilebilir. 
Herhangi bir nedenle şirketin feshi ve tasfiyesi gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu bu 
hususta karar alması için Genel Kurulu Toplantıya çağırır. İnfisah, iflastan başka bir sebeple 
doğarsa TTK’ nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından 
yerine getirilir.   
      
Kanuni Hükümler – Madde 17 (Değişiklik TTSG: 30.07.2008/7094) 
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK’ nu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
Ortak 
EBRU ÖZ 
Ortak 
Eda ÖZ 
Ortak 
MEHMET SAİT ÖZ 
Ortak 
İCLAL ÖZ 
Ortak 
Habip Özer ÖZ 
Ortak 
Hasan Sinan ALP 
Ortak 
Fatma KUTLAY 
Ortak 
Yusuf Ziya ERÇOKLU 
 
Pay Devri-Madde18: (Değişiklik TTSG: 30.07.2008/7094) 
Sorumlu değerleme uzmanının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin 
olarak kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur. Kurulun uygun görüşü alınmadan 
yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerleme 
uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu 
uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu’na pay devri için izin başvurusunda 
bulunmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri VIII No:35 sayılı tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve 



belgelerle birlikte yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası 
Kurulu’na bilgi verilir. 
 
Esas Sözleşme Değişikliği-Madde 19: (Değişiklik TTSG: 30.07.2008/7094) 
Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak kurulunun uygun görüşünün alınması 
zorunludur.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’na Gönderilecek Belgeler-Madde 20: (Değişiklik TTSG: 
30.07.2008/7094) 
Takvim yılı içerisinde 6 aylık dönemler itibariyle dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde 
istihdam edilen değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, 
şubelerinin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası 
ve hazırlayan değerleme uzmanı veya konut değerleme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek 
şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir. 
 
Düzeltme Beyannamesi:   

Ankara 46. Noterliğinden; tastikli 28 Şubat 2007 tarih ve 04937 sayılı Lal 
Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik Anonim Şirketi ana sözleşmesinin Şirket ana 
sözleşmesinin Madde 1 Kuruluş maddesi Ankara Ticaret Sicilinin 143065 sicil numarasında 
kayıtlı Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik Limited Şirketi’ nin Türk Ticaret Kanunu’ 
nun 152. maddesi göre aynı sermaye ve nev’ i değiştirmesi, dışarıdan Eda Öz ve Habip Özer 
Öz’ ü ortak almak sureti ile aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı 
kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’ nun Anonim Şirketlerin aynı şekilde kurulmaları 
hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir. İbaresi eklenmiştir. 
         Şirket ana sözleşmesinin Madde 6 Sermaye konu başlıklı maddesinin metni 
sözleşmeden çıkartılarak yerine Şirket sermayesi her biri 25YTL (yirmibeş yeni türk lirası) 
değerinde 4.000 (dört bin) adet hisseye bölünmüş olup tamamı 100.000YTL (yüzbin yeni türk 
lirası)’dır.  
          Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik Anonim Şirketi Türk Ticaret Kanunu’nun 
152. maddesi göre aynı sermaye ve nev’ i değiştirmesi, dışarıdan Eda ÖZ ve Habip Özer ÖZ’ 
ü ortak almak sureti ile Şirketin Sermayesi; 
             
           Ebru ÖZ              -50 hisse           -1.250YTL aynı 
           Ebru ÖZ              -2350 hisse       -28.750YTL nakdi 
           Eda ÖZ                -1200 hisse      -30.000YL nakdi 
           Mehmet Sait ÖZ  - 80 hisse          -2000 YTL aynı 
           Mehmet Sait ÖZ  -120 hisse         -3000YTL nakdi  
           İclal ÖZ                -70 hisse          -1.750YTL aynı 
           İclal ÖZ                -70 hisse          -1.750YTLnakdi 
           Habip Özer ÖZ    -60 hisse          -1500YTL nakdi 
 
           Tarafından muvazaadan ari şekilde tamamı taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin ¼ ‘ü 
tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, kalan ¾ ‘ü ise 31.12.2007 tarihinde ödenir. Bu 
husustaki ilanlar, ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Öz Varlıklar Hesabı – 
87.410.80 + 63.253.74 – 26.377.18 – 124.287.36.YTL olduğu tespit edilmiştir. Şirketin hali 
hazırda ödenmiş (Enflasyon düzeltmesi olumlu farkıyla birlikte) 8.693.63YTL sermayesi ve 
63.253.74YTL değerinde duran varlığı mevcuttur. İlgili işletme kayıtları ve yerinde yapılan 
incelemeler neticesinde, hesaplanan öz varlığın 124.287.36.YTL 
(yüzyirmidörtbinikiyüzseksenyedi yeni türk lirası otuzaltı yenikuruş) olarak hesaplandığına, 
işletmenin Anonim Şirkete dönüşmesine, aynı sermaye olarak devrinin uygunluğuna ve 



herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığına Ankara Asliye 9. Ticaret Mahkemesi’nin 
07.02.2007 tarihli 2007/142 D İş esas sayılı kararı ile 12.02.2007 tarihli, bilirkişi raporu ile 
tespit edilmiştir. Hisse senetleri nam’ a yazılıdır. Hisse senetleri 25YTL’lik küpürler halinde 
bastırabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.  
           Beyan Eden: Ebru Öz; Eda Öz, Mehmet Sait Öz, İclal Öz ve Habib Özer Öz adlarına 
vekaleten Ali Dündar imza. 
           Halk Sokak No:5/9 Sıhhiye Ankara 
*(Değişiklik TTSG: 10.Eylül.2007/6891) 
LAL Gayrimenkul Değerleme veMüşavirlik Anonim Şirketinin 03/09/2007 Tarihinde 
Yapılan 2007 yılı Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı 3. Madde: 
Şirket ortağımız Mehmet Sait Öz’ün 1 hissesini Hasan Sinan Alp’e, 1 hissesini de Fatma 
Kutlay’a devretmesini olumlu ve geçerli saymış ve bu devirlerin pay defterine işlenmesine 
oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
Düzeltme TTSG: 14.07.2008/7104 
 
Sicil No: 143065 
Ticaret Ünvanı: LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik Anonim Şirketi 
 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 30.06.2008 tarih ve 7094 sayılı nüshasının 548-549-550 
sayfasında (312211) numara ile yayınlanan Statü Tadili İlanında,  
Tescil belgesi seçim ve süresi: de yazılı ‘2 YTL’ süre ‘2 YIL’ süre olarak,  
550. sayfa 1.sütunda Yeni Madde 18-in son satırında yazılı ‘bibi’ ibaresi ‘bilgi’ olarak, 
Belgeler Madde 20-nin 2.satırında yazılı ‘itibardır’ ibaresi ‘itibariyle’ olarak düzeltilmiştir. 
İlan olunur. 


