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1. A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket”) imza yetkilerinin A ve B, Grubu’ndan 

oluşacaktır. 

 

2. Şirket imza yetkililerinin Şirket’in temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkileri aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir:  

 

Şirket adına taahhüdü tazammum eden bilumum muamelelerde ve aşağıda  

belirtilen işlemlerde bir A grubu imza ile birlikte en az bir B grubu imzasının bulunması 

şarttır.  

 

- Banka ve finans kurumları ile akdedilecek kredi sözleşmelerinde nakdi ve gayri nakdi kredi 

taleplerinde ve buna ilişkin olarak düzenlenen vekâletnamelerde, 

 

- Kiralama; kiraya verme ve gayrimenkul alım ve satımı, gayrimenkul ve menkullerin üzerinde 

ipotek, rehin ve diğer ayni haklar tesisi ile bunların fekki ve şirket gayrimenkullerinin 

kiralanması;  

 

- Yönetim Kurulu Kararı alınması şartı ile düzenlenecek borç senedi verilmesinde,  

 

- Şirkete tahsis edilen kredi limitleri dahilinde ve Yönetim Kurulu Kararı alınması ile kredi 

alımında ödenmesinde ve teminat verilmesinde, teminat alınmasında,  

 

- Tüm tediye ve transfer emirlerinde, 

 

Aşağıda belirtilen işlem ve muamelelerde en az  iki B Grubu imzanın birlikte bulunması 

şarttır. 
- 250.000 TL’ye (  Türk Lirası dahil) kadar çek keşidesi ve bunların ciroları,  

- 250.000 TL (ikiyüzellibin Türk Lirası dahil) kadar Şirketin bankalardaki hesapları ile ilgili 

tüm tediye ve transfer emirleri,  

- Sigorta poliçeleri ve zeyilnameleri,  

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen yetki belgeleri ile ilgili sözleşmelerde, yüklenim 

anlaşmalarında, danışmanlık işlemleri ile ilgili sözleşmelerde,  

- Şirketimizi temsilen, bilumum Resmi Dairelerde, kurum ve kuruluşlarda, Mahalli idarelerde 

olacak her türlü işlerimizi takip ve neticelendirmeye, gerekli evrak alıp vermeye, prim ve 

masraflarını yatırmaya ödemeleri yapmaya, makbuzlarını almaya, tahsilâta talep ve 

müracaatlarda bulunma, izin ve tasdik belgesi almaya, Noterliklerde iş takibine evrak, defter 

fatura ve sair belgeleri tasdik etmeye masraflarını ödemeye,  

- Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ile yapılan tüm yazışmalarda,  

- Mutabakat mektupları ve dekontları,  

- Sigorta poliçeleri ile ilgili evrak, zeyilname hasar ve tazminata ait muameleler, PTT Elektrik, 

su, gaz gibi istihlake müteallik abonman mukaveleleri, yazışma ve makbuzları,  

- Münferit iş akitleri, Sosyal Sigorta ve vergi daireleri ile ilgili muameleler,  

- Telif mektuplarına eklenen ihale evrakı ve eklerin imzası hususlarında , 

- Şirket kaşesi veya unvanı altında yukarıda belirlenen şartlara uygun olarak birlikte 

atacakları  imzaları ile Şirket’i temsil ve ilzama yetkilidir.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


