
ALTIN YUNUS ÇEġME TURĠSTĠK TESĠSLER A.ġ. 

YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN 

 

ġirketimiz 2012 yılına iliĢkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aĢağıdaki gündemdeki maddeleri görüĢmek 

ve karara bağlamak üzere 29 Mayıs 2013 ÇarĢamba günü saat 10:30’da  Boyalık Mevkii ÇeĢme/ĠZMĠR adresinde 

gerçekleĢtirilecektir. 

 

Hisseleri Merkezi Kayıt KuruluĢu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde  kayden izlenen ortaklarımız,  genel kurul 

toplantısına katılabileceklerdir.  

 

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini iliĢikteki örneğe uygun olarak 

düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Ģirket merkezimiz ile www.altinyunus.com.tr adresindeki Ģirket 

internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.l994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmıĢ 

vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.  

 

2012 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluĢu raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım 

önerisi, Denetim Kurulu Raporu, Faaliyet Raporu ile esas sözleĢme değiĢiklikleri ve gündem maddelerine iliĢkin 

bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren ġehit Fethi Bey Caddesi No.120 ĠZMĠR 

adresindeki ġirket Merkezi’nde ve www.altinyunus.com.tr adresindeki ġirket internet sitesinde, ortaklarımızın 

incelemesine sunulmaktadır. 

 

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya teĢrifleri rica olunur. 

 

NOT : 

Genel Kurul’a katılacak ortaklarımızı otele götürmek üzere saat 08.30’da Konak Sabancı Kültür Merkezi Önünden 

ve KarĢıyaka Belediye Nikah Sarayı önünden otobüs kalkacaktır. 

 

GÜNDEM 

 

1. AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığı’nın seçilmesi, 

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

3. ġirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve 

onaylanması, 

4. 2012 yılı hesap dönemine iliĢkin Denetim Raporu’nun ve Bağımsız Denetim   KuruluĢu raporlarının 

okunması ve müzakeresi, 

5. 2012 yılı hesap dönemine iliĢkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ġirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,  

7. Denetçilerin ġirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,  

8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması 

kaydıyla ġirket Esas SözleĢmesinin “ġirketin Adı” baĢlıklı 2., “Maksat ve Mevzuu” baĢlıklı  3. 

“ġirketin Merkez ve ġubeleri” baĢlıklı 4., “ġirketin Müddeti” baĢlıklı 5., “Kayıtlı Sermaye” baĢlıklı 

6., “Yönetim Kurulu” baĢlıklı 7. “Yönetim Kurulunun Müddeti” baĢlıklı 8., “Ġdare Meclisi 

Toplantıları” baĢlıklı 9., “ġirketi Temsil ve Ġdare” baĢlıklı 10.,  “Ġdare Meclisi Azalarının Vazifeleri” 

baĢlıklı 11., “Yönetim Kurulunun Ücreti” baĢlıklı 12., “Murakıplar” baĢlıklı 13., “Umumi Heyet” 

baĢlıklı 15., “Toplantı Yeri” baĢlıklı 16., “Toplantıda Komiser Bulunması” baĢlıklı 17., “Toplantı 

Nisabı” baĢlıklı 18., “Rey” baĢlıklı 19., “Vekil Tayini” baĢlıklı 20., “Ġlan” baĢlıklı 21., “Reylerin 

Kullanma ġekli” baĢlıklı 22., “Esas Mukavelenin Tadili” baĢlıklı 23., “Senelik Raporlar” baĢlıklı 24., 

“Senelik Hesaplar” baĢlıklı 25., “Tahvil ve Finansman Bonosu Ġhracı” baĢlıklı 26., “Karın Taksimi” 

baĢlıklı 27., “Karın Tevzii Tarihi” baĢlıklı 28., “Kanuni Ġhtiyat Akçesi” baĢlıklı 29., “Kanuni 

Hükümler” baĢlıklı 31., “Muhakeme Mercii” baĢlıklı 32. Maddelerinin ve “Geçici Madde”nin tadili 

ve esas sözleĢmeden “Murakıpların Vazifeleri” baĢlıklı 14. ve “Mukavelenin Bastırılması” baĢlıklı 

30. maddelerinin çıkarılması konusunda müzakere ve karar,  

 

ESKĠ ġEKĠL 

ġĠRKETĠN ADI 

Madde 2- 

ġirketin adı “ALTIN YUNUS ÇEġME TURĠSTĠK TESĠSLER ANONĠM ġĠRKETĠ”dir. 

 

YENĠ ġEKĠL 

ġĠRKETĠN  UNVANI 

Madde 2- 

ġirketin  unvanı  “ALTIN YUNUS ÇEġME TURĠSTĠK TESĠSLER ANONĠM ġĠRKETĠ”dir. 

http://www.altinyunus.com.tr/
http://www.altinyunus.com.tr/


 

ESKĠ ġEKĠL 

MAKSAT VE MEVZUU 

Madde 3- 

ġirketin maksat ve mevzuu baĢlıca Ģunlardır. 

 

a. Yurdun turistik bölgelerinde turizme elveriĢli tesisler kurmak, otel,plaj, eğlence yerleri ve mümasili 

yerler inĢa etmek ve bu yerleri satmak veya iĢletmek veya bu Ģekilde tesis olunmuĢ yerleri satın 

almak, onarmak, iĢletmeye açmek ve yeniden satmak, kiralamak veya iĢlettirmek, 

b. Turistik olan bölgelerde turistik eĢya satmak, bu kabil eĢyanın satımına elveriĢli mağazalar kurmak, 

iĢletmek, bu maksatla kurulmuĢ mağazaları satın almak, onarmak, iĢletmeye açmak veya satmak, 

c. Turistik eĢyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dıĢına ihraç etmek, 

d. Yurt içinde ve dıĢında turizm acentalıkları kurmak, veya kurulmuĢ turizm acentalıklarıyla devamlı 

veya geçici ortaklıklar tesis etmek, veya bu kabil acentalıkları iĢletmek, devralmak, 

e. Kara, deniz ve hava yollarıyla Charter ve diğer anlaĢmalarla turist taĢımak, toplu turist gruplarına 

yurt içinde veya dıĢında 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 dıĢında turneye 

çıkarmak, turistik yönden Türkiye’nin tanınmasını sağlayıcı mahiyette dökümenter filmler çekmek 

veya çektirmek veya bu Ģekilde çekilmiĢ filmleri satın almak veya satmak, turistik mahiyette neĢriyat 

yapmak, özellikle klavuz çıkarmak, basmak ve satmak veya bu yönde çalıĢan firmalarla devamlı veya 

geçici ortaklıklar tesis etmek, 

g. ġirketin maksat ve konularının gerektirdiği bilcümle ticari sınai ve sair faaliyetlerde bulunmak, ve 

konu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak, 

h. ġirketin maksat ve mevzularıyla ilgili iĢler için irtibat büroları ve mümessillikler ihdas etmek, 

i. Turistik ve turizme elveriĢli yerlerde hakiki ve hükmi Ģahıslardan ve devlete ait arazi ve arsalar 

kiralamak veya satın almak veya Ģirket lehine intifa hakkı tesis ettirmek, kiralanan veya satın alınan 

bu arsa ve arazileri turistik maksatlarda kullanacak hakiki veya hükmi Ģahıslara kiralamak veya 

satmak, intifa hakkı tesis edilenleri bu maksatla kiralamak, yine kiralanan arsa ve arazilere muvakkat 

veya sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya vermek, 

j. Turizm alanında çalıĢtırmak gayesiyle kalifiye personel yetiĢtirmek için yurt içinde ve yurt dıĢında 

okullar açmak, onları bilfiil iĢletmek veya iĢlettirmek, 

k. ġirket iĢtigal konularına uygun olarak, tasarrufunda bulundurduğu arsa ve araziler üzerinde turistik 

tesislerin ihyası, güzelleĢtirilmesi ve tesislerin inkiĢafını sağlayacak ve irat temin edebilecek Ģekilde 

ağaçlandırmak, sebze ve meyve bahçeleri tesis etmek, Ģirketin iĢtigal konusu ile ilgili her türlü 

menkul ve gayri menkul araç ve malları kullanmak, iĢletmek, almak veya satmak, ipotek almak ve 

vermek, Ģirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis ve fek etmek, her çeĢit 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 anlaĢması ile tekne kiralamak, deniz sporları tertiplemek, 

m. Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeĢitli 

amaçlarla kurulmuĢ olan vakıflara ve bu gibi kiĢi ve/veya kurumlara bağıĢta bulunulabilir veya 

kardan pay ayrılabilir. 

 

ġirket’in kendi adına ve 3. kiĢiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis 

etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

 

Yukarıda gösterilen muamelelerden baĢka ileride Ģirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baĢka iĢlere giriĢilmek 

istenildiği takdirde Ġdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar 

alındıktan sonra dilediği iĢleri yapabilecektir. 

 

Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan iĢbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası 

Kurulundan gereken izin alınacaktır. 

 

YENĠ ġEKĠL 

AMAÇ VE KONU  

Madde 3- 

ġirketin  amaç ve  konusu  baĢlıca Ģunlardır. 

 

a. Yurdun turistik bölgelerinde turizme elveriĢli tesisler kurmak, otel,  plaj, eğlence yerleri ve mümasili 

yerler inĢa etmek ve bu yerleri satmak veya iĢletmek veya bu Ģekilde tesis olunmuĢ yerleri satın 

almak, onarmak, iĢletmeye  açmak ve yeniden satmak, kiralamak veya iĢlettirmek, 



b. Turistik olan bölgelerde turistik eĢya satmak, bu kabil eĢyanın satımına elveriĢli mağazalar kurmak, 

iĢletmek, bu maksatla kurulmuĢ mağazaları satın almak, onarmak, iĢletmeye açmak veya satmak, 

c. Turistik eĢyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dıĢına ihraç etmek, 

d. Yurt içinde ve dıĢında turizm acentalıkları kurmak, veya kurulmuĢ turizm acentalıklarıyla devamlı 

veya geçici ortaklıklar tesis etmek, veya bu kabil acentalıkları iĢletmek, devralmak, 

e. Kara, deniz ve hava yollarıyla Charter ve diğer anlaĢmalarla turist taĢımak, toplu turist gruplarına 

yurt içinde veya dıĢında 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 dıĢında turneye 

çıkarmak, turistik yönden Türkiye’nin tanınmasını sağlayıcı mahiyette dökümenter filmler çekmek 

veya çektirmek veya bu Ģekilde çekilmiĢ filmleri satın almak veya satmak, turistik mahiyette neĢriyat 

yapmak, özellikle klavuz çıkarmak, basmak ve satmak veya bu yönde çalıĢan firmalarla devamlı veya 

geçici ortaklıklar tesis etmek, 

g. ġirketin amaç ve konularının gerektirdiği bilcümle ticari sınai ve sair faaliyetlerde bulunmak ve konu 

ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak, 

h. ġirketin amaç ve konularıyla ilgili iĢler için irtibat büroları ve mümessillikler ihdas etmek, 

i. Turistik ve turizme elveriĢli yerlerde hakiki ve hükmi Ģahıslardan ve devlete ait arazi ve arsalar 

kiralamak veya satın almak veya Ģirket lehine intifa hakkı tesis ettirmek, kiralanan veya satın alınan 

bu arsa ve arazileri turistik maksatlarda kullanacak hakiki veya hükmi Ģahıslara kiralamak veya 

satmak, intifa hakkı tesis edilenleri bu maksatla kiralamak, yine kiralanan arsa ve arazilere muvakkat 

veya sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya vermek, 

j. Turizm alanında çalıĢtırmak gayesiyle kalifiye personel yetiĢtirmek için yurt içinde ve yurt dıĢında 

okullar açmak, onları bilfiil iĢletmek veya iĢlettirmek, 

k. ġirket iĢtigal konularına uygun olarak, tasarrufunda bulundurduğu arsa ve araziler üzerinde turistik 

tesislerin ihyası, güzelleĢtirilmesi ve tesislerin inkiĢafını sağlayacak ve irat temin edebilecek Ģekilde 

ağaçlandırmak, sebze ve meyve bahçeleri tesis etmek, Ģirketin iĢtigal konusu ile ilgili her türlü 

menkul ve gayri menkul araç ve malları kullanmak, iĢletmek, almak veya satmak, ipotek almak ve 

vermek, Ģirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis ve fek etmek, her çeĢit 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 anlaĢması ile tekne kiralamak, deniz sporları tertiplemek, 

m. Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeĢitli 

amaçlarla kurulmuĢ olan vakıflara ve bu gibi kiĢi ve/veya kurumlara bağıĢta bulunulabilir veya 

kardan pay ayrılabilir. 

 

ġirket’in kendi adına ve 3. kiĢiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis 

etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ 

Madde 4- 

ġirketin merkezi ĠZMĠR Ģehrindedir. ġirket Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek Ģartıyla yurt içinde ve 

dıĢında Ģubeler açabilir. 

 

YENĠ ġEKĠL 

ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ 

Madde 4- 

ġirketin merkezi ĠZMĠR Ģehrindedir. Adresi ġehit Fethi Bey Caddesi No:120 Ġzmir’dir. Adres değiĢikliğinde yeni 

adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiĢ adrese yapılan 

tebligat Ģirkete yapılmıĢ sayılır. Tescil ve ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ olmasına rağmen, yeni adresini süresi 

içinde tescil etirmemiĢ Ģirket için bu durum fesih sebebi sayılır.  

 

ġirket,  Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve 

dıĢında Ģubeler açabilir. ġirketin  Ģube açması ve kapaması halinde,  söz konusu durumlar, Ticaret Sicili’ne tescil 

ve Türkiye Ticaret Sicili Gazatesi’nde ilan ettirilir. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

ġĠRKETĠN MÜDDETĠ 

Madde 5- 

ġirketin müddeti süresizdir. 

 

 



YENĠ ġEKĠL 

ġĠRKETĠN SÜRESĠ 

Madde 5- 

ġirketin  süresi sınırsızdır. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

KAYITLI SERMAYE 

Madde 6- 

ġirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.4.l998 tarih ve  23/4l0 

sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiĢ ve bu sisteme geçmiĢtir. 

 

ġirketin Kayıtlı Sermayesi : 25.000.000.- TL. (YĠRMĠBEġMĠLYON TÜRK LĠRASI) 

Her bir hissenin nominal değeri : 1 Kr. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı 

sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun 

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye 

Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu 

yetkinin alınmaması durumunda Ģirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılır. 

ġirketin ÇıkarılmıĢ Sermayesi : 16.756.740 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri l Kr. nominal değerde 

836.399.182,60 adet A grubu hamiline, 190.356.566,4  adet B grubu nama, 481.350.851 adet C grubu hamiline, 

10.256.396,15 adet D grubu nama, 30.076.200 adet E grubu hamiline ve 127.234.803,85 adet E grubu nama 

olmak üzere cem’an 1.675.674.000 paya bölünmüĢtür.  

 

Yapılacak nakit karĢılığı sermaye arttırımlarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye artıĢlarında D grubu 

payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle kullandırılır. 

 

ÇıkarılmıĢ sermayeyi teĢkil eden 16.756.740 TL.nın 3.559.770 TL.’lık kısmının tamamı nakden ödenmiĢ, kalan 

13.196.970 TL. da Ġç kaynaklardan karĢılanarak ortaklara payları oranında bedelsiz hisse senedi olarak 

dağıtılmıĢtır. 

 

16.756.740 TL. sermayeyi teĢkil eden 1.675.674.000 payın dağılımı aĢağıdaki Ģekildedir. 

 

GRUBU/NEVĠ HĠSSE ADEDĠ TOPLAM (TL) 

A HAMĠLĠNE 836,399,182.60 8,363,991.826 

B NAMA 190,356,566.40 1,903,565.664 

C HAMĠLĠNE 481,350,851.00 4,813,508.51 

D NAMA 10,256,396.15 102,563.9615 

E HAMĠLĠNE 30,076,200.00 300,762.00 

E NAMA 127,234,803.85 1,272,348.0385 

Toplam 1,675,674,000.00 16,756,740.00 

 

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya 

hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmıĢ sermayeyi artırmaya yetkilidir. 

 

Nama yazılı payların satıĢı Yönetim Kurulunun  ¾ ekseriyetinin kararı ile mümkündür. 

 

Nama yazılı payların kısmen ya da tamamen 3.Ģahıslara devir ve satıĢı halinde Yönetim Kurulu sebep 

göstermeksizin bu satıĢı kayıttan imtina edebilir. 

 

Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etme yetkisine sahiptir. 

 

YENĠ ġEKĠL 

KAYITLI SERMAYE 

Madde 6- 

ġirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.4.1998 tarih ve  23/410 

sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiĢ ve bu sisteme geçmiĢtir. 

 

ġirketin Kayıtlı Sermayesi : 25.000.000 TL. (YĠRMĠBEġMĠLYON TÜRK LĠRASI) 

Her bir payın nominal değeri : 1 Kr. 



 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beĢ) yıllık dönem 

için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2017 yılından 

sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Ģirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılır. 

ġirketin ÇıkarılmıĢ Sermayesi : 16.756.740 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri l Kr.  itibari değerde 

836.399.182,60 adet A grubu hamiline, 190.356.566,4  adet B grubu nama, 481.350.851 adet C grubu hamiline, 

10.256.396,15 adet D grubu nama, 30.076.200 adet E grubu hamiline ve 127.234.803,85 adet E grubu nama 

olmak üzere cem’an 1.675.674.000 adet paya bölünmüĢtür.  

 

Yapılacak nakit karĢılığı sermaye arttırımlarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye artıĢlarında D grubu 

payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle kullandırılır. 

ÇıkarılmıĢ sermayeyi teĢkil eden 16.756.740 TL.nın 3.559.770 TL.’lık kısmının tamamı nakden ödenmiĢ, kalan 

13.196.970 TL. da iç kaynaklardan karĢılanarak ortaklara payları oranında bedelsiz pay senedi olarak 

dağıtılmıĢtır. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.  

 

16.756.740 TL. sermayeyi teĢkil eden 1.675.674.000 payın dağılımı aĢağıdaki Ģekildedir. 

 

GRUBU/NEVĠ        PAY ADEDĠ TOPLAM (TL) 

A HAMĠLĠNE       836,399,182.60        8,363,991.826     

B NAMA       190,356,566.40          1,903,565.664     

C HAMĠLĠNE       481,350,851.00          4,813,508.51     

D NAMA         10,256,396.15            102,563.9615     

E HAMĠLĠNE         30,076,200.00            300,762.00     

E NAMA       127,234,803.85          1,272,348.0385     

Toplam    1,675,674,000.00        16,756,740.00     

 

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya 

hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmıĢ sermayeyi artırmaya yetkilidir.  

 

ġirketle iliĢkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt KuruluĢu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak 

kayıtlı bulunan kiĢiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.  

Nama yazılı payların satıĢı Yönetim Kurulunun  ¾ ekseriyetinin kararı ile mümkündür. 

 

Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etme yetkisine sahiptir. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

YÖNETĠM KURULU 

Madde 7- 

ġirketin iĢleri ve idaresi Genel Kurul tarafından ortaklar arasından veya hariçten Türk Ticaret Kanunu  hükümleri 

ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri  dairesinde seçilecek 5 ile 7 azadan teĢekkül edecek bir Yönetim 

Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu 5 azadan teĢekkül ettiği takdirde 2 aza A grubu hissedarların 

göstereceği adaylar arasından, l aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, l aza C grubu 

hissedarların göstereceği adaylar arasından ve l aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. 

Yönetim Kurulu 7 azadan teĢekkül ettiği takdirde 3 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 2 

aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, l aza C ve l aza D grubu hissedarların göstereceği 

adaylar arasından seçilir. 

 

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçebilir. Ancak, Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Murahhas Aza 

A grubu temsil eden azalar arasından seçilmesi Ģarttır. Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Murahhas Aza seçiminde 3/4 

ekseriyet Ģarttır. 

 

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 

Yönetim Ġlkelerine iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi 

halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere  uyulur. 

 



YENĠ ġEKĠL 

YÖNETĠM KURULU 

Madde 7- 

ġirketin iĢleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu  hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri  çerçevesinde  seçilecek 5 veya 7 üyeden  oluĢan  bir Yönetim Kurulu tarafından  yürütülür. 

Yönetim Kurulu 5 üyeden  oluĢtuğu  takdirde 2 üye A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, l üye 

B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, l üye  C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar 

arasından  ve l üye D grubu  pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu 7 üyeden  

oluĢtuğu  takdirde 3 üye A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 2 üye B grubu pay sahiplerinin 

göstereceği adaylar arasından, l üye C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve l üye D grubu pay 

sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. 

 

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas üye seçebilir. Ancak, Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Murahhas üye  

A grubunu temsil eden üyeler  arasından belirlenir. Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Murahhas üye seçiminde 3/4 

ekseriyet Ģarttır. 

 

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 

Yönetim Ġlkelerine iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi 

halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere  uyulur. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

YÖNETĠM KURULUNUN  MÜDDETĠ 

Madde 8- 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Bu müddetin hitamında bunlar değiĢtirilir. Çıkan 

üyelerin yerlerine yapılacak seçimlerde, çıkan üyenin temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar arasından 

seçim yapılacaktır. ġu kadar ki çıkan azanın yeniden seçilmesi caizdir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası 

Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse 

seçim müddeti sona ermiĢ olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini  her zaman değiĢtirebilir.  

 

YENĠ ġEKĠL 

YÖNETĠM KURULUNUN SÜRESĠ  

Madde 8- 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3  yıl  için seçilirler. Bu  sürenin sonunda bunlar değiĢtirilir. Çıkan üyelerin 

yerlerine yapılacak seçimlerde, çıkan üyenin temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim 

yapılacaktır. ġu kadar ki aynı  kiĢinin yeniden üye seçilmesi mümkündür. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası 

Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse 

seçim müddeti sona ermiĢ olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini  her zaman değiĢtirebilir. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

ĠDARE MECLĠSĠ TOPLANTILARI 

Madde 9- 

Ġdare Meclisi Ģirket iĢleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması 

mecburidir. Ġdare Meclisi BaĢkanı tarafından veya herhangi bir aza yazılı olarak Ġdare Meclisini toplantıya 

çağırabilir. Toplantı, tarihinden asgari iki hafta evvel taahhütlü mektupla toplantı gündeminin azalara 

gönderilmesi lazımdır. 

 

YENĠ ġEKĠL 

YÖNETĠM KURULU  TOPLANTILARI 

Madde 9- 

Yönetim Kurulu  Ģirket iĢleri ve muameleleri  gerektirdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması 

mecburidir. 

Yönetim Kurulu BaĢkanı veya herhangi bir üye,  yazılı olarak Yönetim Kurulunu  toplantıya çağırabilir. Toplantı, 

tarihinden en az iki hafta önce taahhütlü mektupla toplantı gündeminin üyelere gönderilmesi gerekir. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

ġĠRKETĠ TEMSĠL VE ĠDARE 

Madde l0- 

ġirketin idaresi ve dıĢarıya karĢı temsil ve ilzamı Ġdare Meclisine aittir. Ġdare Meclisi Ġdare Meclisi Üyeleri 

arasından Murahhas Aza /azalar atayabilir. Ġdare Meclisi kendisine ait olan Ġdare ve temsil yetkisini Murahhas 

Aza/azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. ġirket tarafından verilecek bütün 

belgelerin ve yapılacak sözleĢmelerin geçerli olabilmesi için bunların Ģirketin resmi ünvanı altına konmuĢ ve 



Ģirketi ilzam selahiyetli Ġdare Meclisi BaĢkanı veya Murahhas Azanın münferit, veya iki Ġdare Meclisi Üyesinin 

müĢterek veya Ġdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek kiĢilerin Ġdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek Ģekildeki 

imzalarını  taĢımaları Ģarttır.” 

 

YENĠ ġEKĠL 

ġĠRKETĠN TEMSĠLĠ VE  YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN GÖREV DAĞITILIMI VE YETKĠ DEVRĠ 

Madde l0- 

ġirketin yönetimi ve dıĢarıya karĢı temsili Yönetim Kuruluna aittir. . Yönetim Kurulu kendisine ait olan temsil 

yetkisini Murahhas üye/üyelere  veya en az bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olmaları zorunlu 

olmayan Müdürlere devredebilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371, 374 ve 375 inci madde hükümleri saklıdır. ġirket 

tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleĢmelerin geçerli olabilmesi için bunların Ģirketin unvanı 

altına konmuĢ ve Ģirketi ilzama yetkili  Yönetim Kurulu BaĢkanı veya Murahhas üyenin  münferit, veya iki 

Yönetim Kurulu Üyesinin müĢterek veya Yönetim Kurulunca  tayin ve tesbit edilecek kiĢilerin Yönetim Kurulunca 

tayin ve tesbit edilecek Ģekildeki imzalarını  taĢımaları Ģarttır. 

 

Yönetim Kurulu, düzenleyebileceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç 

yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kiĢiye devretmeye yetkilidir. 

 

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir baĢkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir baĢkan 

vekili seçer. ĠĢbu esas sözleĢmenin yedinci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

ĠDARE MECLĠSĠ AZALARININ VAZĠFELERĠ 

Madde ll- 

Ġdare Meclisi, Ģirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü Ģahıslara karĢı temsil etmek, Ģirketin maksat ve 

mevzuuna dahil olan her nev’i iĢleri ve hukuki muameleleri Ģirket adına yapmak, Ģirket mevzuuna dahil 

gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair ayni hak tesis ve fek etmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, 

umumi heyete arzolunacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını umumi 

heyete teklif etmek ve kanun ve mukavelenamenin tahmil eylediği sair vazifeleri ifa etmektir. 

 

YENĠ ġEKĠL 

YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN GÖREVLERĠ 

Madde 11- 

Yönetim Kurulu,  Ģirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü Ģahıslara karĢı temsil etmek, Ģirketin amaç ve 

konusuna dahil olan her nev’i iĢleri ve hukuki muameleleri Ģirket adına yapmak, Ģirket konusuna dahil 

gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair ayni hak tesis ve fek etmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, genel 

kurula arzolunacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını genel kurula  

teklif etmek, kanun ve esas sözleĢmenin tahmil eylediği sair vazifeleri ifa etmektir. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

YÖNETĠM KURULUNUN  ÜCRETĠ 

Madde 12- 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında  

bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan baĢka her toplantı günü için veya aylık 

olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur. 

 

YENĠ ġEKĠL 

YÖNETĠM KURULUNUN  ÜCRETĠ 

Madde 12- 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında  

bu esas sözleĢme gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan baĢka her toplantı günü için veya aylık 

olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

MURAKIPLAR 

Madde l3- 

Umumi Heyet en fazla üç sene için bir veya birden çok murakıp seçer. Bunların sayısı beĢi geçemez. Ġlk murakıp 

olarak bir sene müddetle Ġsmail PAYA seçilmiĢtir. 

 

 

 

 

 



YENĠ ġEKĠL 

DENETĠM 

Madde l3- 

ġirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun se Sermaye 

Piyasası Mevzuatı’nın ilgili maddeleri uygulanır. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

MURAKIPLARIN VAZĠFELERĠ 

Madde l4- 

Murakıplar T.T.K’nun 353.maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan baĢka Ģirketin iyi Ģekilde 

idaresinin temini ve Ģirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması 

için Ġdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icabında Umumi Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini 

tayine, kanunun 354.maddesinde yazılı raporları tanzime vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği 

takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile 

kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler. 

 

YENĠ ġEKĠL 

MURAKIPLARIN VAZĠFELERĠ 

Madde l4- 

KaldırılmıĢtır. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

UMUMĠ HEYET 

Madde l5- 

Umumi Heyet adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet Ģirketin hesap devresinin sonundan itibaren 

üç ay içersinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K’nun 369.maddesinde yazılı hususlar 

incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyet, Ģirket iĢlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda 

kanun ve mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. 

 

YENĠ ġEKĠL 

GENEL KURUL 

Madde l5- 

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, Ģirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 

ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, ġirket iĢlerinin gerektirdiği hallerde ve 

zamanlarda toplanır. 

 

ġirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 408 ve 409.maddelerinde yazılı hususlar müzakere 

edilerek gerekli kararlar alınır.  

 

ESKĠ ġEKĠL 

TOPLANTI YERĠ 

Maddde l6- 

Umumi Heyetler Ģirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu Ģehrin elveriĢli bir yerinde toplanır. 

 

YENĠ ġEKĠL 

TOPLANTI YERĠ 

Maddde l6- 

Genel kurul, Ģirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu Ģehrin elveriĢli bir yerinde toplanır. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

TOPLANTIDA KOMĠSER BULUNMASI 

Madde l7- 

Gerek adi gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması Ģarttır. 

Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir. 

 

YENĠ ġEKĠL 

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠNĠN BULUNMASI 

Madde l7- 

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı 

tutanaklarının ilgillerle birlikte imza edilmesi Ģarttır.  

Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taĢımayan 

toplantı tutanakları geçerli değildir. 

 



ESKĠ ġEKĠL 

TOPLANTI NĠSABI 

Madde l8- 

Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında Ģirket sermayesinin dörtte üçünü temsil eden hissedarların hazır 

bulunmaları ve kararların toplantıda hazır bulunanların ekseriyeti ile verilmesi lazımdır. Ancak, esas mukavele 

tadillerinde sermayenin % 75’ini teĢkil eden ortakların karara iĢtiraki Ģarttır. T.T.K’nun 388/l maddesi hükmü 

mahfuzdur. 

 

YENĠ ġEKĠL 

TOPLANTI NĠSABI 

Madde l8- 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Ģirket sermayesinin dörtte üçünü temsil eden pay sahiplerinin 

hazır bulunmaları ve kararların toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile verilmesi gerekir. Ancak, esas 

sözleĢme değiĢikliklerinde, sermayenin % 75’ini teĢkil eden pay sahiplerinin karara iĢtiraki Ģarttır.  Türk Ticaret 

Kanunu’nun 421. maddesinin ikinci fıkrası hükmü mahfuzdur. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

REY 

Madde l9- 

Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reyi 

olacaktır. 

 

YENĠ ġEKĠL 

OY 

Madde l9- 

Olağan ve olağanüstü genel kurul  toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 

bir oyu olacaktır. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

VEKĠL TAYĠNĠ 

Madde 20- 

Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri vekil 

vasıtasıyla temsil ettirebilirler. ġirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden baĢka temsil ettikleri hissedarların 

sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin Ģeklini Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy 

kullanmaya iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde Ġdare Meclisi tayin ve ilan eder. 

 

YENĠ ġEKĠL 

VEKĠL TAYĠNĠ 

Madde 20- 

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahiplerinden veya hariçten tayin edecekleri vekil 

vasıtasıyla temsil ettirebilirler. ġirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından baĢka temsil ettikleri pay 

sahiplerinin sahip olduğu oyları  da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin Ģeklini Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

ĠLAN 

Madde 2l- 

ġirkete ait ilanlar T.T.K’nun 37.maddesin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak Ģartıyla Ģirket merkezinin 

bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgarı 2l gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intiĢar etmediği takdirde ilan 

en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ayrıca , ortaklara taahhütlü olarak mektupla toplantı günü ve ruzname 

gönderilir.  

 

Umumi Heyetin toplantıya çağrılmasına ait ilanlar T.T.K’nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı 

günleri hariç olmak üzere en az 2l gün evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyiye ait 

ilanlarda kanunun 397 ve 438.maddelerindeki hükümler tatbik olunur. 

 

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda ilgili tebliğler uygulanır. 

 

YENĠ ġEKĠL 

ĠLAN 

Madde 2l- 

Kanunen ġirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu 

kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak 



diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar ġirket internet 

sitesinde ilan edilir.  

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29/2 hükmü saklı kalmak üzere, pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla 

toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı gazeteler gönderilir. 

 

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların  Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en 

az üç hafta önce yapılması zorunludur.  

 

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanununun  473 üncü  ve 532 inci maddeleri 

hükümleri uygulanır.   

 

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda ilgili tebliğler uygulanır. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

REYLERĠN KULLANMA ġEKLĠ  

Madde 22- 

Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda mevcut hissedarların temsil 

ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye baĢvurmak lazımdır. 

 

YENĠ ġEKĠL 

OYLARIN  KULLANMA ġEKLĠ  

Madde 22- 

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve  el kaldırmak suretiyle yapılır.  Ancak, toplantıda mevcut pay 

sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye baĢvurmak 

gerekir. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

ESAS MUKAVELENĠN TADĠLĠ 

Madde 23- 

Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değiĢikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine bağlıdır. Bu değiĢiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline 

kaydettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur. Bu mukavelede yapılacak değiĢiklikler için 

alınacak kararlarda sermayenin en az % 75’ini teĢkil eden hissedarların reyi Ģarttır. Türk Ticaret Kanununun 

388/l fıkrası hükmü mahfuzdur. 

 

YENĠ ġEKĠL 

ESAS MUKAVELENĠN TADĠLĠ 

Madde 23- 

Bu  esas sözleĢmede yapılacak değiĢiklikler için alınacak kararlarda sermayenin en az % 75’ini teĢkil eden 

hissedarların oyu Ģarttır. Türk Ticaret Kanununun 421/2 fıkrası hükmü mahfuzdur. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

SENELĠK RAPORLAR 

Madde 24- 

Ġdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır 

bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha umumi heyetin son toplantı 

gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan 

komisere verilecektir.Bunlardan tescil ve ilana tabi olanlar usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir. Kurulca 

düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız 

Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kuruluna 

gönderilir ve kamuya duyurulur. 

 

YENĠ ġEKĠL 

FĠNANSAL RAPORLAR 

Madde 24- 

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Kurul 

tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. 

 

 

 

 

 



ESKĠ ġEKĠL 

SENELĠK HESAPLAR 

Madde 25- 

ġirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden baĢlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci 

hesap senesi müstesna olarak Ģirketi kat’i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü 

arasındaki müddeti ihtiva eder. 

 

YENĠ ġEKĠL 

HESAP DÖNEMĠ 

Madde 25- 

ġirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden baĢlar ve  Aralık ayının sonuncu günü sona erer. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

TAHVĠL VE FĠNANSMAN BONOSU ĠHRACI 

Madde 26- 

ġirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil 

ve finansman bonosu ihraç edebilir. 

 

Çıkarılan tahvillerin tamamı satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz. Finansman bonosu ve tahvil ihracında Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun l3.maddesi hükmü çerçevesinde Ġdare Meclisi yetkilidir. 

 

YENĠ ġEKĠL 

TAHVĠL VE SAĠR MENKUL KIYMET  ĠHRACI 

Madde 26- 

ġirket, yurt içinde ve yurt dıĢında gerçek ve tüzel kiĢilere satılmak üzere,  Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüĢtürülebilir tahvil,  

değiĢtirilebilir tahvil, altın gümüĢ ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar 

ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek 

diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. Ġhraç ve ihraçla ilgili 

olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve  diğer Ģartların belirlenmesi ile bu hususlarda ġirket 

yönetiminin yetkilendirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak 

ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

KARIN TAKSĠMĠ 

Madde 27- 

ġirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman gibi , Ģirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile 

ġirket Tüzel kiĢiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden 

düĢüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiĢ yıl zararlarının 

düĢülmesinden sonra sırası ile aĢağıda gösterilen Ģekilde tevzi olunur.  

 

a) % 5’i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiĢ sermayenin beĢte birini buluncaya kadar birinci tertip 

kanuni yedek akçeye ayrılır.  

 

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.  

 

Geriye Kalan Kısımdan ; 

c) % 5’e kadar bir meblağ Ġdare Meclisi Üyelerine yıllık ücret ve tahsisat karĢılığı olarak ayrılabilir. 

d) Safi kardan varsa geçmiĢ yıl zararları düĢüldükten sonra a, b, c,  bentlerinde belirtilen meblağlar düĢüldükten 

sonra kalan kısmı, Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya 

fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.  

 

e) Pay sahipleri ile kara iĢtirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan kısımdan ödenmiĢ 

/çıkarılmıĢ sermayenin % 5’i oranında kar payı düĢüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret 

Kanunu’nun 466 ıncı maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.  

 

f) Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleĢmede pay sahipleri için belirlenen birinci 

temettü ayrılmadıkça baĢka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar  aktarılmasına, esas sözleĢmede pay 

sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem, iĢçilere 

ve çeĢitli amaçlarla kurulmuĢ vakıflara ve benzer nitelikteki kiĢi ve kuruluĢlara kardan pay dağıtılmasına 

karar verilemez.  

 



Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı 

dağıtılabilir. 

 

YENĠ ġEKĠL 

KARIN TAKSĠMĠ VE YEDEK AKÇELER 

Madde 27- 

ġirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, ġirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi 

Ģirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Ģirket tüzel kiĢiliği tarafından ödenmesi zorulu 

vergiler düĢüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı,  varsa geçmiĢ yıl zararlarının 

düĢülmesinden sonra sırası ile aĢağıda gösterilen Ģekilde tevzi olunur. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a)     % 5’i T.T.K. Md. 519 hükümlerine göre ödenmiĢ sermayenin beĢte 

         birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. 

 

b)  Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağıĢ tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul 

tarafından belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci 

temettü ayrılır.  

 

Geriye Kalan Kısımdan ; 

c) % 5’e kadar bir meblağ Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık ücret ve tahsisat karĢılığı olarak ayrılabilir. 

 

d) Safi kardan varsa geçmiĢ yıl zararları düĢüldükten sonra a, b, c,  bentlerinde belirtilen meblağlar düĢüldükten 

sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü  payı olarak dağıtmaya veya Türk 

Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.  

 

e) Pay sahipleri ile kara iĢtirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan kısımdan çıkarılmıĢ 

sermayenin % 5’i oranında kar payı düĢüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 

519 uncu maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.  

 

f) Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleĢmede pay sahipleri için belirlenen birinci 

temettü ayrılmadıkça baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar  aktarılmasına, esas sözleĢmede pay 

sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem, iĢçilere 

ve çeĢitli amaçlarla kurulmuĢ vakıflara ve benzer nitelikteki kiĢi ve kuruluĢlara kardan pay dağıtılmasına 

karar verilemez.  

 

g) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı 

dağıtılabilir.  

 

Kar payı, dağıtım tarihi itibariyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın 

eĢit olarak dağıtılır.  

 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım Ģekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel 

kurulca kararlaĢtırılır. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

KARIN TEVZĠĠ TARĠHĠ 

Madde 28- 

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne Ģekilde verilebileceği Ġdare Meclisinin teklifi üzerine umumi heyet 

tarafından kararlaĢtırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. 

 

YENĠ ġEKĠL 

KARIN TEVZĠĠ  

Madde 28- 

Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne Ģekilde verilebileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler 

çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine  Genel Kurul tarafından kararlaĢtırılır. Bu esas sözleĢme 

hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

KANUNĠ ĠHTĠYAT AKÇESĠ 

Madde 29- 

T.T.K’nun 466.maddesine göre, safi karın % 5’i olarak ayrılan kanuni ihtiyat akçesi Ģirket sermayesinin % 20’sine 

varıncaya kadar ayrılır. Kanuni ihtiyat akçesi, sermayenin % 20’sine baliğ olan miktardan herhangi bir sebepla 

azalacak olursa, bu miktara baliğ oluncaya kadar yeniden kanuni ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. 



 

Kanuni ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, iĢlerin iyi 

gitmediği zamanlarda iĢletmeyi idameye, iĢsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elveriĢli 

tedbirler alınması için sarfolunabilir. 

 

YENĠ ġEKĠL 

KANUNĠ ĠHTĠYAT AKÇESĠ 

Madde 29- 

T.T.K’nun 519. maddesine göre, safi karın % 5’i olarak ayrılan kanuni ihtiyat akçesi Ģirket sermayesinin % 20’sine 

varıncaya kadar ayrılır. Kanuni ihtiyat akçesi, sermayenin % 20’sine baliğ olan miktardan herhangi bir sebeple 

azalacak olursa, bu miktara baliğ oluncaya kadar yeniden kanuni ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.Kanuni 

ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, iĢlerin iyi gitmediği 

zamanlarda iĢletmeyi idameye, iĢsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elveriĢli tedbirler alınması 

için sarfolunabilir. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

MUKAVELENĠN BASTIRILMASI 

Madde 30- 

ġirket bu esas mukaveleyi bastırarak  hissedarlara vereceği gibi on nüsha T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve 

bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderecektir. 

 

YENĠ ġEKĠL 

MUKAVELENĠN BASTIRILMASI 

Madde 30- 

KaldırılmıĢtır. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

KANUNĠ HÜKÜMLER 

Madde 3l- 

Bu Esas Mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

 

YENĠ ġEKĠL 

KANUNĠ HÜKÜMLER 

Madde 3l- 

Bu Esas SözleĢmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri 

uygulanır. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

MUHAKEME MERCĠĠ 

Madde 32- 

ġirketin bilumum muamele ve iĢlerinden dolayı Ģirket ile hisse sahipleri arasında veya Ģirket iĢlerinden dolayı 

hissedarlar arasında tahaddüs edecek niza ve ihtilaflarda Ģirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme ve Ġcra 

Daireleri selahiyetlidir. 

 

YENĠ ġEKĠL 

YETKĠLĠ MAHKEME  

Madde 32- 

ġirketin bilumum  iĢlem ve iĢlerinden dolayı Ģirket ile pay sahipleri arasında veya Ģirket iĢlerinden dolayı pay 

sahipleri arasında doğabilecek uyuĢmazlıklarda Ģirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme ve Ġcra Daireleri 

yetkilidir. 

 

ESKĠ ġEKĠL 

GEÇĠCĠ MADDE- 

Payların nominal değerleri 1.000.-TL. iken T.T.K’nda değiĢiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun kapsamında 1 

Yeni KuruĢ, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve 

Yeni KuruĢ’ta yer alan “Yeni”  ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 KuruĢ olarak 

değiĢtirilmiĢtir. Söz konusu değiĢim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

ĠĢbu esas sözleĢmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 

değiĢtirilmiĢ ibarelerdir. 

 



ġirketin 13.513.500 TL. tutarındaki sermayesini temsil eden 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,ve 8. tertip paylar 9. tertip olarak 

birleĢtirilmiĢtir. Söz konusu tertip birleĢtirme iĢlemi ve A grubu nama yazılı payların A grubu hamiline yazılı 

paylarla değiĢtirilmesi ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. 

 

YENĠ ġEKĠL 

GEÇĠCĠ MADDE- 

ġirketin 13.513.500 TL. tutarındaki sermayesini temsil eden 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,ve 8. tertip paylar 9. tertip olarak 

birleĢtirilmiĢtir. Söz konusu tertip birleĢtirme iĢlemi ve A grubu nama yazılı payların A grubu hamiline yazılı 

paylarla değiĢtirilmesi ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. 

 

9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetçi 

seçimi, 

10. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan 

değiĢikliklerin onaylanması, 

11. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim 

yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 

12. Türk Ticaret Kanunu’nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin  ücretleri ile huzur 

hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,  

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; ġirketimiz 

tarafından 3. kiĢiler lehine verilmiĢ olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiĢ olan 

gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması, 

14. Yıl içinde yapılan bağıĢlara iliĢkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

kapsamında belirlenen bağıĢ sınırının genel kurulun onayına sunulması,  

15. Türk Ticaret Kanunu’nun 419’uncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına 

iliĢkin Ġç Yönerge’nin okunması ve Genel Kurul’un onayına sunulması,  

16. Yıl karı konusunda müzakere ve karar, 

17. ġirket’in 2012 ve izleyen yıllara iliĢkin  Kar Dağıtım Politikası’nın Genel Kurul’un onayına 

sunulması, 

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

yapmalarına izin verilmesi, 

19. Dilek ve görüĢler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VEKALETNAME 

 

 

ALTIN YUNUS ÇEġME TURĠSTĠK TESĠSLER ANONĠM ġĠRKETĠ’nin 29 Mayıs 2013 ÇarĢamba günü  saat 10:30’da 

Boyalık Mevkii ÇeĢme/ĠZMĠR adresinde yapılacak olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aĢağıda 

belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya 

yetkili olmak üzere, 

Sayın .................................................................................................................’ı vekil tayın ediyorum. 

 

 

A.        TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI 

a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

b. Vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimetlar (özel talimatlar yazılır) 

 

c. Vekil Ģirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy 

kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) 

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır) 

 

 

B. ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN 

a. Tertip ve Serisi 

b. Numarası 

c.  Adet-Nominal değeri 

d. Oyda imtiyazı olup olmadığı 

e.  Hamiline-Nama yazılı olduğu  

 

 

ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI  : 

ĠMZASI            : 

ADRESĠ    : 

 

 

 

 

NOT: ( A) bölümünde (a) (b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Ģıkkı için açıklama 

yapılır. 

 

 

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel kiĢi veya gerçek kiĢi ortaklarımızın, vekaletlerini 

yukarıdaki forma göre hazırlayarak 9.3.1994  tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası 

Kurulunun Seri: IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde  noter’e onaylatarak Ģirketimize tevdi etmeleri 

gerekmektedir. 


