
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

 

Ortaklığın Unvanı : ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 

Ortaklığın Adresi : Şehit Fethi Bey Cad. No:120 İZMİR 

Telefon ve Faks No. : 0.232 723 12 50 - 0.232 723 22 53 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler 

Biriminin Telefon ve Faks No.su 
: 

Tel  : 0 232 482 22 00  

Faks: 0 232 484 17 89 

E-posta adresi  yatirimciiliskileri@altinyunus.com.tr 

Tarih : 03.03.2016 

Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 

 

 

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NA 

 

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM 

 

Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve 

karara bağlamak üzere, 25 Mart 2016 Cuma günü, saat 10:30’da, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR 

adresindeki Pınar Süt fabrikasında gerçekleştirilecektir. 

 

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır. 

 

Şirketimizin 16.756.740 TL olan çıkarılmış sermayesi, A grubu hamiline, B grubu nama, C grubu hamiline, D grubu 

nama, E grubu hamiline ve E grubu nama paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay 

sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. 

 

 

Bilgilerinize arz ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

 

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan 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. 
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EK: 

 

 

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

 

Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak 

üzere 25 Mart 2016 Cuma günü, saat 10:30’da, Kemalpaşa Caddesi No:317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt fabrikasında 

gerçekleştirilecektir. 

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri 

vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile 

mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza 

sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na 

kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul 

toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.  

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi  Gazete ’de 

yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” 

hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı 

Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan 

örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket 

merkezimiz ile www.altinyunus.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur. 

2015 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve 

gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR 

adresindeki Şirket Merkezi’nde ve www.altinyunus.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, pay sahiplerimizin incelemesine 

sunulmaktadır. 

Pay sahiplerinin bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur. 

NOT : 

Genel Kurul’a katılacak pay sahiplerini, Pınar Süt Fabrikasına götürmek üzere saat 08:30’da Karşıyaka Belediye Nikah Sarayı 

önünden ve Konak Sabancı Kültür Merkezi önünden otobüs kalkacaktır. 

GÜNDEM 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, 

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, 

5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,  

7. Şirket Esas Sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. Maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar, 

ESKİ ŞEKİL 

AMAÇ VE KONU  

Madde 3- 

Şirketin  amaç ve  konusu  başlıca şunlardır. 

a. Yurdun turistik bölgelerinde turizme elverişli tesisler kurmak, otel,  plaj, eğlence yerleri ve mümasili yerler inşa etmek ve bu 
yerleri satmak veya işletmek veya bu şekilde tesis olunmuş yerleri satın almak, onarmak, işletmeye  açmak ve yeniden 
satmak, kiralamak veya işlettirmek, 

b. Turistik olan bölgelerde turistik eşya satmak, bu kabil eşyanın satımına elverişli mağazalar kurmak, işletmek, bu maksatla 
kurulmuş mağazaları satın almak, onarmak, işletmeye açmak veya satmak, 

c. Turistik eşyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dışına ihraç etmek, 
d. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, veya kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis 

etmek, veya bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak, 
e. Kara, deniz ve hava yollarıyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu turist gruplarına yurt içinde veya dışında 

http://www.altinyunus.com.tr/
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geziler tertip etmek, veya bu kabil gezilere aracılık etmek, veya ettirmek veya yabancı av kulüp ekiplerinin Türkiye’de 
avlanmalarına aracılık etmek, 

f. Turistik gayeye matuf folklor ekipleri tertip etmek, bunları yurt içinde veya dışında turneye çıkarmak, turistik yönden 
Türkiye’nin tanınmasını sağlayıcı mahiyette dökümenter filmler çekmek veya çektirmek veya bu şekilde çekilmiş filmleri satın 
almak veya satmak, turistik mahiyette neşriyat yapmak, özellikle klavuz çıkarmak, basmak ve satmak veya bu yönde çalışan 
firmalarla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, 

g. Şirketin amaç ve konularının gerektirdiği bilcümle ticari sınai ve sair faaliyetlerde bulunmak ve konu ile ilgili ithalat ve ihracat 
yapmak, 

h. Şirketin amaç ve konularıyla ilgili işler için irtibat büroları ve mümessillikler ihdas etmek, 
i. Turistik ve turizme elverişli yerlerde hakiki ve hükmi şahıslardan ve devlete ait arazi ve arsalar kiralamak veya satın almak 

veya şirket lehine intifa hakkı tesis ettirmek, kiralanan veya satın alınan bu arsa ve arazileri turistik maksatlarda kullanacak 
hakiki veya hükmi şahıslara kiralamak veya satmak, intifa hakkı tesis edilenleri bu maksatla kiralamak, yine kiralanan arsa ve 
arazilere muvakkat veya sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, 

j. Turizm alanında çalıştırmak gayesiyle kalifiye personel yetiştirmek için yurt içinde ve yurt dışında okullar açmak, onları bilfiil 
işletmek veya işlettirmek, 

k. Şirket iştigal konularına uygun olarak, tasarrufunda bulundurduğu arsa ve araziler üzerinde turistik tesislerin ihyası, 
güzelleştirilmesi ve tesislerin inkişafını sağlayacak ve irat temin edebilecek şekilde ağaçlandırmak, sebze ve meyve bahçeleri 
tesis etmek, şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayri menkul araç ve malları kullanmak, işletmek, almak veya 
satmak, ipotek almak ve vermek, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis ve fek etmek, her çeşit kredi almak, patent, lisans 
ve sair gayri maddi hakları doğrudan doğruya veya devren satın almak, kendi namına tescil ettirmek, kullanmak, kiraya 
vermek ve icabında satmak, 

l. Her nev’i deniz tekneleri ve yatları satın almak, kiralamak, satmak, bu teknelerle turlar tertiplemek, turist gruplarına Charter 
anlaşması ile tekne kiralamak, deniz sporları tertiplemek, 

m. Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 
vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir. 

Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye 

piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

YENİ ŞEKİL 

AMAÇ VE KONU  

Madde 3- 

Şirketin  amaç ve  konusu  başlıca şunlardır. 

a. Yurdun turistik bölgelerinde turizme elverişli tesisler kurmak, otel,  plaj, eğlence yerleri ve mümasili yerler inşa etmek ve bu 
yerleri satmak veya işletmek veya bu şekilde tesis olunmuş yerleri satın almak, onarmak, işletmeye  açmak ve yeniden 
satmak, kiralamak veya işlettirmek, 

b. Yurt içinde ve yurt dışında, Yat Limanı, Marina, Çekek Yeri ve tersane gibi yatırımlar ve işletmecilikler yapmak; 

kurulacak ve/veya işletilecek bu tesisler içinde, restoran, kafeterya, pastane, lokanta, gece klubü, spor, sağlık ve sosyal 

hizmet tesisleri gibi eğlence ve dinlenmeye yönelik turistik nitelikli yerler ile müşterilerinin ihtiyacına yönelik olarak 

benzin mazot istasyonları kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, bu amaç ve faaliyetleri gerçekleştirebilmek 

için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, 

c. Deniz Turizmi tesisleri kurmak, işletmeciliğini yapmak/yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, başta Deniz Turizmi 

Yönetmeliği olmak üzere ilgili tüm mevzuat kapsamında belirtilen ilgili her türlü faaliyette bulunmak, 

d. Kıyı Tesisi Kurmak, İşletmeciliğini yapmak/yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, başta Kıyı Tesislerine İşletme İzni 

Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik olmak üzere ilgili tüm mevzuat kapsamında belirtilen ilgili 

her türlü faaliyette bulunmak, 

e. Turistik olan bölgelerde turistik eşya satmak, bu kabil eşyanın satımına elverişli mağazalar kurmak, işletmek, bu maksatla 
kurulmuş mağazaları satın almak, onarmak, işletmeye açmak veya satmak, 

f. Turistik eşyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dışına ihraç etmek, 
g. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, veya kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis 

etmek, veya bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak, 
h. Kara, deniz ve hava yollarıyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu turist gruplarına yurt içinde veya dışında 

geziler tertip etmek, veya bu kabil gezilere aracılık etmek, veya ettirmek veya yabancı av kulüp ekiplerinin Türkiye’de 
avlanmalarına aracılık etmek, 

i. Turistik gayeye matuf folklor ekipleri tertip etmek, bunları yurt içinde veya dışında turneye çıkarmak, turistik yönden 
Türkiye’nin tanınmasını sağlayıcı mahiyette dökümenter filmler çekmek veya çektirmek veya bu şekilde çekilmiş filmleri satın 
almak veya satmak, turistik mahiyette neşriyat yapmak, özellikle klavuz çıkarmak, basmak ve satmak veya bu yönde çalışan 
firmalarla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, 

j. Şirketin amaç ve konularının gerektirdiği bilcümle ticari sınai ve sair faaliyetlerde bulunmak ve konu ile ilgili ithalat ve ihracat 
yapmak, 

k. Şirketin amaç ve konularıyla ilgili işler için irtibat büroları ve mümessillikler ihdas etmek, 
l. Turistik ve turizme elverişli yerlerde hakiki ve hükmi şahıslardan ve devlete ait arazi ve arsalar kiralamak veya satın almak 

veya şirket lehine intifa hakkı tesis ettirmek, kiralanan veya satın alınan bu arsa ve arazileri turistik maksatlarda kullanacak 
hakiki veya hükmi şahıslara kiralamak veya satmak, intifa hakkı tesis edilenleri bu maksatla kiralamak, yine kiralanan arsa ve 
arazilere muvakkat veya sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, 

m. Turizm alanında çalıştırmak gayesiyle kalifiye personel yetiştirmek için yurt içinde ve yurt dışında okullar açmak, onları bilfiil 
işletmek veya işlettirmek, 

n. Şirket iştigal konularına uygun olarak, tasarrufunda bulundurduğu arsa ve araziler üzerinde turistik tesislerin ihyası, 
güzelleştirilmesi ve tesislerin inkişafını sağlayacak ve irat temin edebilecek şekilde ağaçlandırmak, sebze ve meyve bahçeleri 



tesis etmek, şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayri menkul araç ve malları kullanmak, işletmek, almak veya 
satmak, ipotek almak ve vermek, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis ve fek etmek, her çeşit kredi almak, patent, lisans 
ve sair gayri maddi hakları doğrudan doğruya veya devren satın almak, kendi namına tescil ettirmek, kullanmak, kiraya 
vermek ve icabında satmak, 

o. Her nev’i deniz tekneleri ve yatları satın almak, kiralamak, satmak, bu teknelerle turlar tertiplemek, turist gruplarına Charter 
anlaşması ile tekne kiralamak, deniz sporları tertiplemek, 

p. Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 
vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir. 

Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye 

piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

8. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin “Genel Kurul”  başlıklı 15. maddesinin tadili hususunda 

müzakere ve karar, 

ESKİ ŞEKİL 

GENEL KURUL 

Madde l5- 

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir 

defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 408 ve 409.maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. 

YENİ ŞEKİL 

GENEL KURUL 

Madde l5- 

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir 

defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 408 ve 409.maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. 

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi 

uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, 

öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için 

oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, 

kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını 

kullanabilmesi sağlanır. 

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız 

Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,  

10. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız 

yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 

11. Türk Ticaret Kanunu’nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim 

gibi haklarının belirlenmesi,  

12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. 

kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine 

bilgi sunulması, 

13. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan Bağış Politikasının genel kurulun onayına sunulması,  

14. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış 

sınırının genel kurulun onayına sunulması,  

15. Yıl karı konusunda müzakere ve karar, 

16. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi, 

17. Dilek ve görüşler. 

 

 

 

 

VEKALETNAME 

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 



ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.’nin 25 Mart 2016 Cuma günü, saat 10:30’da, Kemalpaşa Caddesi No:317 

Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt fabrikasında yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda 

beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 

...........................................................................................’yi vekil tayin ediyorum.  

Vekilin(*);  

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.  

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

 

Talimatlar:  

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında 

verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması 

talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.   

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi 
   

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki 

verilmesi, 
   

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi 

ve onaylanması 
   

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi 
   

5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 
   

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi 
   

7.Şirket Esas Sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. Maddesinin tadili hususunda müzakere 

ve karar, 

ESKİ ŞEKİL 

AMAÇ VE KONU  

Madde 3- 

Şirketin  amaç ve  konusu  başlıca şunlardır. 

a. Yurdun turistik bölgelerinde turizme elverişli tesisler kurmak, otel,  plaj, eğlence 
yerleri ve mümasili yerler inşa etmek ve bu yerleri satmak veya işletmek veya bu 
şekilde tesis olunmuş yerleri satın almak, onarmak, işletmeye  açmak ve yeniden 
satmak, kiralamak veya işlettirmek, 

b. Turistik olan bölgelerde turistik eşya satmak, bu kabil eşyanın satımına elverişli 
mağazalar kurmak, işletmek, bu maksatla kurulmuş mağazaları satın almak, 
onarmak, işletmeye açmak veya satmak, 

c. Turistik eşyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dışına ihraç etmek, 
d. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, veya kurulmuş turizm 

acentalıklarıyla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, veya bu kabil 
acentalıkları işletmek, devralmak, 

e. Kara, deniz ve hava yollarıyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu 
turist gruplarına yurt içinde veya dışında geziler tertip etmek, veya bu kabil 
gezilere aracılık etmek, veya ettirmek veya yabancı av kulüp ekiplerinin 
Türkiye’de avlanmalarına aracılık etmek, 

f. Turistik gayeye matuf folklor ekipleri tertip etmek, bunları yurt içinde veya 
dışında turneye çıkarmak, turistik yönden Türkiye’nin tanınmasını sağlayıcı 
mahiyette dökümenter filmler çekmek veya çektirmek veya bu şekilde çekilmiş 
filmleri satın almak veya satmak, turistik mahiyette neşriyat yapmak, özellikle 
klavuz çıkarmak, basmak ve satmak veya bu yönde çalışan firmalarla devamlı 
veya geçici ortaklıklar tesis etmek, 

g. Şirketin amaç ve konularının gerektirdiği bilcümle ticari sınai ve sair faaliyetlerde 
bulunmak ve konu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak, 

   



h. Şirketin amaç ve konularıyla ilgili işler için irtibat büroları ve mümessillikler ihdas 
etmek, 

i. Turistik ve turizme elverişli yerlerde hakiki ve hükmi şahıslardan ve devlete ait 
arazi ve arsalar kiralamak veya satın almak veya şirket lehine intifa hakkı tesis 
ettirmek, kiralanan veya satın alınan bu arsa ve arazileri turistik maksatlarda 
kullanacak hakiki veya hükmi şahıslara kiralamak veya satmak, intifa hakkı tesis 
edilenleri bu maksatla kiralamak, yine kiralanan arsa ve arazilere muvakkat veya 
sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak, işletmek, işlettirmek veya kiraya 
vermek, 

j. Turizm alanında çalıştırmak gayesiyle kalifiye personel yetiştirmek için yurt içinde 
ve yurt dışında okullar açmak, onları bilfiil işletmek veya işlettirmek, 

k. Şirket iştigal konularına uygun olarak, tasarrufunda bulundurduğu arsa ve araziler 
üzerinde turistik tesislerin ihyası, güzelleştirilmesi ve tesislerin inkişafını 
sağlayacak ve irat temin edebilecek şekilde ağaçlandırmak, sebze ve meyve 
bahçeleri tesis etmek, şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayri 
menkul araç ve malları kullanmak, işletmek, almak veya satmak, ipotek almak ve 
vermek, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis ve fek etmek, her çeşit kredi 
almak, patent, lisans ve sair gayri maddi hakları doğrudan doğruya veya devren 
satın almak, kendi namına tescil ettirmek, kullanmak, kiraya vermek ve icabında 
satmak, 

l. Her nev’i deniz tekneleri ve yatları satın almak, kiralamak, satmak, bu teknelerle 
turlar tertiplemek, turist gruplarına Charter anlaşması ile tekne kiralamak, deniz 
sporları tertiplemek, 

m. Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar 
çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya 
kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir. 

Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil 

rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen 

esaslara uyulur. 

YENİ ŞEKİL 

AMAÇ VE KONU  

Madde 3- 

Şirketin  amaç ve  konusu  başlıca şunlardır. 

a. Yurdun turistik bölgelerinde turizme elverişli tesisler kurmak, otel,  plaj, eğlence 
yerleri ve mümasili yerler inşa etmek ve bu yerleri satmak veya işletmek veya bu 
şekilde tesis olunmuş yerleri satın almak, onarmak, işletmeye  açmak ve yeniden 
satmak, kiralamak veya işlettirmek, 

b. Yurt içinde ve yurt dışında, Yat Limanı, Marina, Çekek Yeri ve tersane 

gibi yatırımlar ve işletmecilikler yapmak; kurulacak ve/veya işletilecek bu 

tesisler içinde, restoran, kafeterya, pastane, lokanta, gece klubü, spor, sağlık 

ve sosyal hizmet tesisleri gibi eğlence ve dinlenmeye yönelik turistik nitelikli 

yerler ile müşterilerinin ihtiyacına yönelik olarak benzin mazot istasyonları 

kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, bu amaç ve faaliyetleri 

gerçekleştirebilmek için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve 

faaliyetlerde bulunmak, 

c. Deniz Turizmi tesisleri kurmak, işletmeciliğini yapmak/yaptırmak, 

kiralamak, kiraya vermek, başta Deniz Turizmi Yönetmeliği olmak üzere 

ilgili tüm mevzuat kapsamında belirtilen ilgili her türlü faaliyette bulunmak, 

d. Kıyı Tesisi Kurmak, İşletmeciliğini yapmak/yaptırmak, kiralamak, kiraya 

vermek, başta Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik olmak üzere ilgili tüm mevzuat kapsamında 

belirtilen ilgili her türlü faaliyette bulunmak, 

e. Turistik olan bölgelerde turistik eşya satmak, bu kabil eşyanın satımına elverişli 
mağazalar kurmak, işletmek, bu maksatla kurulmuş mağazaları satın almak, 
onarmak, işletmeye açmak veya satmak, 

f. Turistik eşyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dışına ihraç etmek, 
g. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, veya kurulmuş turizm 

acentalıklarıyla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, veya bu kabil 
acentalıkları işletmek, devralmak, 

h. Kara, deniz ve hava yollarıyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu 
turist gruplarına yurt içinde veya dışında geziler tertip etmek, veya bu kabil 
gezilere aracılık etmek, veya ettirmek veya yabancı av kulüp ekiplerinin 
Türkiye’de avlanmalarına aracılık etmek, 

i. Turistik gayeye matuf folklor ekipleri tertip etmek, bunları yurt içinde veya 
dışında turneye çıkarmak, turistik yönden Türkiye’nin tanınmasını sağlayıcı 
mahiyette dökümenter filmler çekmek veya çektirmek veya bu şekilde çekilmiş 
filmleri satın almak veya satmak, turistik mahiyette neşriyat yapmak, özellikle 



klavuz çıkarmak, basmak ve satmak veya bu yönde çalışan firmalarla devamlı 
veya geçici ortaklıklar tesis etmek, 

j. Şirketin amaç ve konularının gerektirdiği bilcümle ticari sınai ve sair faaliyetlerde 
bulunmak ve konu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak, 

k. Şirketin amaç ve konularıyla ilgili işler için irtibat büroları ve mümessillikler ihdas 
etmek, 

l. Turistik ve turizme elverişli yerlerde hakiki ve hükmi şahıslardan ve devlete ait 
arazi ve arsalar kiralamak veya satın almak veya şirket lehine intifa hakkı tesis 
ettirmek, kiralanan veya satın alınan bu arsa ve arazileri turistik maksatlarda 
kullanacak hakiki veya hükmi şahıslara kiralamak veya satmak, intifa hakkı tesis 
edilenleri bu maksatla kiralamak, yine kiralanan arsa ve arazilere muvakkat veya 
sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak, işletmek, işlettirmek veya kiraya 
vermek, 

m. Turizm alanında çalıştırmak gayesiyle kalifiye personel yetiştirmek için yurt içinde 
ve yurt dışında okullar açmak, onları bilfiil işletmek veya işlettirmek, 

n. Şirket iştigal konularına uygun olarak, tasarrufunda bulundurduğu arsa ve araziler 
üzerinde turistik tesislerin ihyası, güzelleştirilmesi ve tesislerin inkişafını 
sağlayacak ve irat temin edebilecek şekilde ağaçlandırmak, sebze ve meyve 
bahçeleri tesis etmek, şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayri 
menkul araç ve malları kullanmak, işletmek, almak veya satmak, ipotek almak ve 
vermek, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis ve fek etmek, her çeşit kredi 
almak, patent, lisans ve sair gayri maddi hakları doğrudan doğruya veya devren 
satın almak, kendi namına tescil ettirmek, kullanmak, kiraya vermek ve icabında 
satmak, 

o. Her nev’i deniz tekneleri ve yatları satın almak, kiralamak, satmak, bu teknelerle 
turlar tertiplemek, turist gruplarına Charter anlaşması ile tekne kiralamak, deniz 
sporları tertiplemek, 

p. Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar 
çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya 
kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir. 

Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil 

rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen 

esaslara uyulur. 

         8. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Anonim Şirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, Şirket Esas 

Sözleşmesinin “Genel Kurul”  başlıklı 15. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar, 

ESKİ ŞEKİL 

GENEL KURUL 

Madde l5- 

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi 

sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket 

işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 408 ve 409.maddelerinde yazılı 

hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. 

YENİ ŞEKİL 

GENEL KURUL 

Madde l5- 

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi 

sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket 

işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 408 ve 409.maddelerinde yazılı 

hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. 

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, 

Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. 

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik 

ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 

kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu 

amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul 

toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak 

sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını 

    



kullanabilmesi sağlanır. 

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim 

Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun 

onayına sunulması,  

   

10. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine 

göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 
   

11. Türk Ticaret Kanunu’nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 

ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,  
   

12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. 

maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, 

ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi 

sunulması, 

   

13. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan Bağış Politikasının genel 

kurulun onayına sunulması,  
   

14. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,  
   

15. Yıl karı konusunda müzakere ve karar, 
   

16. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre 

işlem yapmalarına izin verilmesi, 
   

17. Dilek ve görüşler. 
   

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini 

teminen ayrıca belirtilir.  

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.  

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

a) Grubu: 

b) Adet-Nominal değeri: 

c) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan 

paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*) 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi: 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

 

 

 




