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Değerli Irak Halkı, 

Kurmick Turizm Yatırımları / Özel Anonim Şirketi kurucularına        

Halka Arz  Beyanı 

1997 tarihli 21 sayılı Şirketler tadilli 

Kanununun 39. maddenin / paragraf 3' 

üne göre, ve ve 18/12/2018 tarihlerinde 

şirketin kuruluş kararının çıkarılmasını 

dikkate alarak, Kurucular Komitesi 

olarak, sizi halka arzdan aşağıdaki 

detaylarla abone olmaya davet etmekten 

memnuniyet duyar: 

Şirket Kuruluş Sözleşmesi 

Birinci madde:  

Şirketin ismi: Kurmick Turizm Yatırımları 

/ Özel Anonim Şirketi’ dir. 

İkinci madde: 

ŞİRKET MERKEZİ:    

Şirketin ana Merkezi: Bağdat/Irak’tır. 

Şirket Irak içinde ve dışına başka 

şubeler açma hakkına sahiptir. 

Üçüncü madde: 

Şirketin amacı ve işin niteliği: 

Ruhsat ve onayların alınması dahil, 

Turizm yatırımları alanında sermaye 

yatırımına katılmak, arazi alımı, 

planlama, tasarım, bina inşaatı, işletme, 

turizm otellerinin yönetimi, turistik 

kompleksler, turistik köyler, tatil köyleri, 

daireler, restoranlar, turistik apart oteller, 

turistik evler, turizm pazarlama 

merkezleri. Şirket tarafından yürütülen 

işlern niteliği: 

• Oteller: Şirketin amacı olan Turizm 

faaliyetini göstermek amacı ile yatırım 

amacıyla kurulan donanımlı otellerin 

satın alınması, yatırım için ayrılan 

arsaların satın alınması ve çeşitli 

türlerde turizm projelerinin ve otellerinin 

kurulması ve gerekli onayların alınması. 

Ayrıca, inşaat amacıyla taşeronlarla 

anlaşma yapma hakkına sahiptir. Ve 

Daha sonra inşaat tamamlanmasından 

sonra teslimi ve işletmesi ve işletmesi 

için uluslararası markalar ile anlaşma 

yapılması ve yapılan otellerin 

kiralanması, ya da başkalarına vermek 

veya satmak.  Turistik amaçlı restoran 

ve kafeterya almak, Yatırım Yetkilileri 

tarafından yatırıma tahsis edilen 

arsaların alınması veya onları kiralamak 

ve üzerlerinde projeler oluşturmak. 

• Turizme hizmet veren binalar: 

Şirket, bina ve turistik oteller, konut 

apartman projeleri, alışveriş merkezleri 

ve konut binaları kurmak, yönetmek, 

işletmek, satmak, satın almak, kiralamak  

için çalışmaktadır. 

Şirket amacına ulaşmak için 

aşağıdakileri yapar: 

• Irak veya dışardan depo, bina ve 

arsayı nakit veya taksitli olarak açmak, 

kiralamak, satın almak, satmak ve 

kiralamak.ve turizm tesisleri almak, 

satmak, kiralamak, bölgenin temel 

kriterlerine  göre işletme, yönetim ve 
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satış veya leasing amacıyla tüm şirket 

projeleri için ortaklık oluşturmak  

• Şirket binalar, arsalar veya depolar 

için yatırım ruhsatı alabilir. Bu nedenle 

Şirket, Emlak Tescil Müdürlüğünü 

inceleme ve gerekli tüm prosedürleri 

yerine getirme ve resmi haritalara uygun 

olarak toprak sınırlarının kurulmasını 

talep etme hakkına sahiptir.  

• Şirket Irak'ta onaylanmış 

bankalarda cari hesaplar açma, hesap 

kapatmakta, bankalardan borç alma,  

kredi alma ve kredi anlaşmalarının 

uygulaması yapabilir, Kısacası, yaptığı 

çalışma alanındaki bütün işleri 

bankalarla yapabilir. 

• Şirketin Irak veya uluslararası 

kurumlarla yaptığı çalışmalar için verilen 

bağışlardan, kredilerden ve 

yardımlardan yararlanmak. 

• Şirket Yapacağı işlerle ilgili olarak 

gerek kişilere gerek kurumlara gerekse 

bankalara şirket menkul veya 

gayrimenkullerini, ipotek verme. 

• Şirket, resmi veya bireysel olarak, 

şirket tarafından yürütülen faaliyetlerde 

yer alan mesleklerden herhangi biri ile 

sözleşme yapar. 

• Şirket ihtiyaçlarına göre teknisyen, 

mühendis, danışman ve işçi, işe alır. 

• Şirket avukatlarla, müsteşarlarla, 

işlerinin takibi için  anlaşmalar yapar, 

kendi belirleyeceği yetki çerçevesinde 

vekalet verir, sözleşmeleri fesheder, 

verilen vekaletleri geri çeker, 

• Şirketin çalışmaları kapsamında, 

müteahhitlerle ihaleye girer, sözleşme 

yapar ve anlaşmaları iptal eder. 

• Şirket patent kullanır ve patente 

sahip olabilir ve satın alabilir. 

• Şirket ihtiyacı olan her nam binek 

aracı peşin veya vadeli alır, satar, 

kiralar, kiraya verir, Vadeli işlemlerde 

araçları teminat verir, teminat alır.           

• Şirket ihtiyacı olan her nam iş 

makinasını aracı peşin veya vadeli alır, 

satar, kiralar, kiraya verir, Vadeli 

işlemlerde araçları teminat verir, teminat 

alır. 

• Şirket yaptığı işle ilgili malzemeleri 

ithal etme hakkına sahiptir. 

• Şirket yapılacak işlerle ilgili projeler 

çizer, danışman firmalarla sözleşme 

imzalar ve çizilen projeler için 

yetkililerden resmi onaylar alır. 

• Şirket yürürlükteki yasa ve 

düzenlemelere uygun olarak resmi veya 

resmi olmayan veya yarı resmi 

acentelerle turizm yatırımları için 

sözleşme ve anlaşmalar imzalar, Ayrıca 

turizm amaçlı projeleri için her türlü mal 

ve malzemeleri alıp ithal eder. 

 

 

 

 
Dördüncü madde: 

Şirket sermayesi: 

Şirketin sermayesi (48.310.000.000.-) 

Kırk sekiz milyar üç yüz on milyon Irak 

dinarıdır,   

(48.310.000.000) Kırk sekiz milyar üç 

yüz on milyon hisseye bölünmüştür,  

Bir payın değeri bir Irak dinarıdır,  

Kurucuları %98.9980 (47.825.916.800.-) 

Kırk yedi milyar sekiz yüz yirmi beş 

milyon dokuz yüz on altı bin sekiz yüz 

hisse abone ettiler. 

 Kalan%1.0020 (484,083,200) Dört yüz 

seksen dört milyon seksen üç bin iki yüz 

hisse, halka arz edilmiştir. 

 

 

 

Beşinci madde: 

Şirket yönetim kurulu Genel Kurul 

tarafından seçilmiş 5 asil ve  5 yedek 

üyeden oluşur.  

 

Altıncı madde: 

Kurucular: 

1- (Kurmick Turizm Yatırımları/Özel 

Anonim Şirketi) adı altında özel bir 

anonim şirket kurmasına anlaşılmıştır. 

Sermayesi (48.310.000.000) olan Kırk 

sekiz milyar, üç yüz on milyon Irak 

Dinarıdır, Her birimiz kendi adıyla 

belirtilen paylara abone olduk. Şirketin 

kurucuları olarak aboneliğimizin oranı 

Şirketin sermayesinin (% 98.9980) dir, 

(47,825,916,800), Kırk yedi milyar, sekiz 

yüz yirmi beş milyon dokuz yüz on altı 

bin sekiz yüz hisse, Kalan (484.083.200) 

hisse şirketin toplam sermayesinin (% 

1.0020) oranını (% 1.0020) temsil eden 

dört yüz seksen dört milyon seksen üç 

bin iki yüz Irak Dinarı, sermaye şirketine 

katkıda bulunmak için halka açılacak, 

Avukat (Karzan Hussein Hassan) 

şirketimizi şirket tescil bölümüne 

kaydetmek ve kayıt işleminin gerektirdiği 

diğer bölümlere başvuruları yapmak için 

yetkilendirilmiştir. 

2- 1. katılım için sunulan hisse sayısı, 

484.083.200 (Dört yüz seksen dört 

milyon seksen üç bin iki yüz)adettir. 

3- Bir Hisse fiyatı bir dinardır. 

4- Katılım yeri 

A- International Development Bank 

/Ana Şube – Bağdat Babil Semti-Arasat 
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Al Hindiye Mahallesi, 929 Sokak 21 Bina 

141/25412 

B- - International Development Bank / 

Amara Şubesi / Eski Hüseyin mahallesi 

/Ticaret Odası Binası –Zemin Kat 

C- Irak Orta Doğu Bankası / Ana Şube 

–Bağdat –Babil Semti-Arasat Al Hindiye 

Mahallesi, 929 Sokak, 25 Bina 14, 

 

Yedinci madde 

Katılım süresi ve başlangıç – 

A- Katılım süresi otuz günden az ve 

altmış günden fazla olamaz. 

B- Katılım ilk otuz gün içerisinde halka 

açık olacaktır. 

C- 1993 yılına ait (21)numaralı 

Şirketler Kanununun 42’nci maddesinde 

öngörülen katılım süresi boyunca 

Şirketin kurucuları, hisselerin halka arzı 

süresi boyunca, katılım başlangıcından 

itibaren otuz günlük sürenin dolmasına 

kadar hisse senetlerine kaydolmaz. 

D- Katılım başlangıç tarihi 10/2/2019 

dur ve katılım  sürenin dolmasından 

sonra ve tam hisseye ulaştıktan sonra 

kapatılacaktır. 

E- Katılım Şirketler Kanunu'nun 41. 

Etkili tadil edilen. Maddesi hükümlerine 

göre bir form olarak da düzenlenecektir. 

 

 

Sekizinci madde  

Şirket kuruluş masrafları 

İşlem sonunda kuruluşun giderlerinin iki 

yüz elli milyon dinar (250.000.000 IDR) 

(İki yüz Elli Milyon Irak Dinarı) olduğu 

tahmin edilmektedir. Bu miktar daha az 

veya daha fazla olabilir. 

 

Saygılarmızla ... 

Kurucular Komitesi Başkanı 

MEHMET NAZİK KÜRK 

Vekili / Avukat / Karzan Hussein Hassan 

04,02,2019 

 

 

 


