ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
29 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri
görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:30’da Boyalık Mevkii
Çeşme/İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kayden izlenen ortaklarımız,
genel kurul toplantısına katılabileceklerdir.
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun
olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.altinyunus.com.tr
adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da
yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
2012 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu’nun kar
dağıtım önerisi, Denetim Kurulu Raporu, Faaliyet Raporu ile esas sözleşme değişiklikleri 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, ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.
Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”
uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili
gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirketin 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 hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır. Şirket
sermayesindeki A grubu hamiline, B grubu nama, C grubu hamiline ve D grubu nama yazılı payların
Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
Şirketimiz ana sözleşmesinde genel kurulda oy haklarının kullanımına yönelik herhangi bir imtiyaz
bulunmamaktadır.
Şirketimizin sermaye yapısı ve pay sahiplerinin oy hakları aşağıda tabloda yer almaktadır:
Hissedar

YAŞAR HOLDİNG A.Ş

Hisse Tutarı (TL)

10.362.754,912

Sermayeye Oy Hakkı
Oranı (%)
61,84

1.036.275.491,200

Oy
Hakkı
Oranı (%)
61,84
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HEDEF ZİRAAT TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.

22.150,450

0,13

2.215.045,000

0,13

SELÇUK YAŞAR

56.439,887

0,34

5.643.988,700

0,34

FEYHAN YAŞAR

7.000,871

0,04

700.087,100

0,04

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

5.027.022,001

30,00

502.702.200,050

30,00

3.ŞAHISLAR

1.281.371,880

7,65

128.137.187,950

7,65

16.756.740,000

100,00

1.675.674.000,000

100,00

Toplam......:

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
Böyle bir talep iletilmemiştir.
3. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde
Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:
2012 yılında Şirketimiz, önemli nitelikteki iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli
ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.
29 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı’nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul
toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki
verilmesi,
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların
tutunağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na yetki vermesi hususu
oylanacaktır.
3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle
Şirketimiz Merkezinde ve (www.altinyunus.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın
incelemesine sunulan 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz
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Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet
sitesinden (www.altinyunus.com.tr) ulaşılabilmektedir.
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu’nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu
raporlarının okunması ve müzakeresi,
01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim
Kuruluş Raporu Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu raporlara
Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket
internet sitesinden (www.altinyunus.com.tr) ulaşılabilmektedir.
5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak
hazırlanan finansal tablolar okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un onayına
sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma
Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet adresinden (www.altinyunus.com.tr)
ulaşılabilmektedir.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Murakıpların 2012 yılı faaliyetlerinden ve
işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması
kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Adı” başlıklı 2., “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3.
“Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4., “Şirketin Müddeti” başlıklı 5., “Kayıtlı Sermaye”
başlıklı 6., “Yönetim Kurulu” başlıklı 7. “Yönetim Kurulunun Müddeti” başlıklı 8., “İdare Meclisi
Toplantıları” başlıklı 9., “Şirketi Temsil ve İdare” başlıklı 10., “İdare Meclisi Azalarının
Vazifeleri” başlıklı 11., “Yönetim Kurulunun Ücreti” başlıklı 12., “Murakıplar” başlıklı 13.,
“Umumi Heyet” başlıklı 15., “Toplantı Yeri” başlıklı 16., “Toplantıda Komiser Bulunması”
başlıklı 17., “Toplantı Nisabı” başlıklı 18., “Rey” başlıklı 19., “Vekil Tayini” başlıklı 20., “İlan”
başlıklı 21., “Reylerin Kullanma Şekli” başlıklı 22., “Esas Mukavelenin Tadili” başlıklı 23.,
“Senelik Raporlar” başlıklı 24., “Senelik Hesaplar” başlıklı 25., “Tahvil ve Finansman Bonosu
İhracı” başlıklı 26., “Karın Taksimi” başlıklı 27., “Karın Tevzii Tarihi” başlıklı 28., “Kanuni İhtiyat
Akçesi” başlıklı 29., “Kanuni Hükümler” başlıklı 31., “Muhakeme Mercii” başlıklı 32.
Maddelerinin ve “Geçici Madde”nin tadili ve esas sözleşmeden “Murakıpların Vazifeleri”
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başlıklı 14. ve “Mukavelenin Bastırılması” başlıklı 30. maddelerinin çıkarılması konusunda
müzakere ve karar,
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması
kaydıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ve 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu dikkate alınarak EK/1’de yer alan Esas Sözleşme değişiklikleri
Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız
Denetçi seçimi,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 "Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun Denetimden
Sorumlu Komite’nin görüşünü alarak vereceği karar dikkate alınarak konu Genel Kurul’un
onayına sunulacaktır.
10. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde
yapılan değişikliklerin onaylanması,
6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25'inci
maddesi gereğince Sn. İdil Yiğitbaşı, Sn. Mehmet Kahya, Sn. Davut Ökütçü, Sn. İbrahim Tamer
Haşimoğlu, Sn. Mehmet Aktaş, Sn. Hasan Girenes ve Sn. Tayfun Başkurt'un temsilci sıfatıyla
yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifalarının kabulüne ve boşalan bu üyeliklere yeniden aynı
kişilerin aynı görev unvanları ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarına Şirketimiz Yönetim
Kurulu'nun toplantılarında karar verilmiştir. Yönetim Kurulu kararının ardından, ilk Genel Kurul
Toplantısı olması sebebiyle söz konusu atamalar Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
11. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre
seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi
gerçekleştirilecektir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin
önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile, Sn. Mehmet Kahya ve Sn. Davut
Ökütçü Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/2’de sunulmuştur.
12. Türk Ticaret Kanunu’nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile
huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret belirlenecektir.
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13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz
tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş
olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca,
Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler hakkındaki bilgiye
31.12.2012 tarihli finansal tablolarımızın 22 no’lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.
14. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi ile 5.6.2003 tarih ve
29/666 sayılı kararı uyarınca yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul’un
bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin 2012 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar
toplamı 150 TL’dir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp,
sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.
Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereği 2013
yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
15. Türk Ticaret Kanunu’nun 419’uncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına
ilişkin İç Yönerge’nin okunması ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
TTK’nun 419/2. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği’nin 41’inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara
uygun olarak Genel Kurul’un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir “İç Yönerge”
hazırlanması ve ilk Genel Kurul’un onayına sunulması gerekmektedir. İç Yönerge Ticaret Sicilinde
tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve EK/3’de yer alan İç
Yönerge Genel Kurul onayına sunulacaktır.
16. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,
Şirketimizin 12/04/2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2012 yılı
dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi gerektiğinden, kar dağıtımı yapılamayacağı
hususunun Olağan Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar vermiştir.

17. Şirket’in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası’nın Genel Kurul’un onayına
sunulması,
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış olan ve EK/4’de yer alan Şirketimizin kâr
dağıtım politikası Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
18. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem
yapmalarına izin verilmesi,
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Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı
395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki
verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulmaktadır.
19. Dilek ve görüşler.
EKLER
EK/1 Esas Sözleşme Değişiklikleri
EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
EK/3 Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
EK/4 Kar Dağıtım Politikası
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EK/1
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ
ESKİ ŞEKİL
ŞİRKETİN ADI
Madde 2Şirketin adı “ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ”dir.
YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN UNVANI
Madde 2Şirketin unvanı “ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ”dir.
ESKİ ŞEKİL
MAKSAT VE MEVZUU
Madde 3Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.
a.

b.

c.
d.

e.

f.

g.
h.

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 açmek ve yeniden satmak, kiralamak
veya işlettirmek,
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,
Turistik eşyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dışına ihraç etmek,
Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, veya kurulmuş turizm acentalıklarıyla
devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, veya bu kabil acentalıkları işletmek,
devralmak,
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,
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,
Şirketin maksat ve konularının gerektirdiği bilcümle ticari sınai ve sair faaliyetlerde
bulunmak, ve konu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak,
Şirketin maksat ve mevzularıyla ilgili işler için irtibat büroları ve mümessillikler ihdas
etmek,
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i.

j.
k.

l.

m.

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,
Turizm alanında çalıştırmak gayesiyle kalifiye personel yetiştirmek için yurt içinde ve yurt
dışında okullar açmak, onları bilfiil işletmek veya işlettirmek,
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,
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,
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.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere
girişilmek istenildiği takdirde İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine
sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.
Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye
Piyasası Kurulundan gereken izin alınacaktır.
YENİ ŞEKİL
AMAÇ VE KONU
Madde 3Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
a.

b.

c.

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,
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,
Turistik eşyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dışına ihraç etmek,
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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.
ESKİ ŞEKİL
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Madde 4Şirketin merkezi İZMİR şehrindedir. Şirket Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek şartıyla yurt
içinde ve dışında şubeler açabilir.
YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
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Madde 4Şirketin merkezi İZMİR şehrindedir. Adresi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120 İzmir’dir. Adres
değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş
adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil etirmemiş şirket için bu
durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt
içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar,
Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazatesi’nde ilan ettirilir.
ESKİ ŞEKİL
ŞİRKETİN MÜDDETİ
Madde 5Şirketin müddeti süresizdir.
YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN SÜRESİ
Madde 5Şirketin süresi sınırsızdır.
ESKİ ŞEKİL
KAYITLI SERMAYE
Madde 6Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.4.l998 tarih ve
23/4l0 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.
Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 25.000.000.- TL. (YİRMİBEŞMİLYON TÜRK LİRASI)
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 ulaşılamamış 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 şirket kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin Çıkarılmış 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
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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 bölünmüştür.
Yapılacak nakit karşılığı sermaye arttırımlarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye
artışlarında D grubu payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle
kullandırılır.
Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 16.756.740 TL.nın 3.559.770 TL.’lık kısmının tamamı nakden
ödenmiş, kalan 13.196.970 TL. da İç kaynaklardan karşılanarak ortaklara payları oranında bedelsiz
hisse senedi olarak dağıtılmıştır.
16.756.740 TL. sermayeyi teşkil eden 1.675.674.000 payın dağılımı aşağıdaki şekildedir.

GRUBU/NEVİ

HİSSE ADEDİ

TOPLAM (TL)

A HAMİLİNE

836,399,182.60

8,363,991.826

B NAMA

190,356,566.40

1,903,565.664

C HAMİLİNE

481,350,851.00

4,813,508.51

D NAMA

10,256,396.15

102,563.9615

E HAMİLİNE

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 çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Nama yazılı payların satışı Yönetim Kurulunun ¾ ekseriyetinin kararı ile mümkündür.
Nama yazılı payların kısmen ya da tamamen 3.şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep
göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.
Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etme yetkisine sahiptir.
YENİ ŞEKİL
KAYITLI SERMAYE
Madde 6Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.4.1998 tarih ve
23/410 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.
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Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 25.000.000 TL. (YİRMİBEŞMİLYON TÜRK LİRASI)
Her bir payın nominal değeri : 1 Kr.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş)
yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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 şirket
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin Çıkarılmış 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 bölünmüştür.
Yapılacak nakit karşılığı sermaye arttırımlarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye
artışlarında D grubu payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle
kullandırılır.
Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 16.756.740 TL.nın 3.559.770 TL.’lık kısmının tamamı nakden
ödenmiş, kalan 13.196.970 TL. da iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara payları oranında bedelsiz pay
senedi olarak dağıtılmıştır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
16.756.740 TL. sermayeyi teşkil eden 1.675.674.000 payın dağılımı aşağıdaki şekildedir.
GRUBU/NEVİ

PAY ADEDİ

TOPLAM (TL)

A HAMİLİNE

836,399,182.60

B NAMA

190,356,566.40

1,903,565.664

C HAMİLİNE

481,350,851.00

4,813,508.51

8,363,991.826

D NAMA

10,256,396.15

102,563.9615

E HAMİLİNE

30,076,200.00

300,762.00

E NAMA

127,234,803.85

Toplam

1,675,674,000.00

1,272,348.0385
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 çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
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Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate
alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.
Nama yazılı payların satışı Yönetim Kurulunun ¾ ekseriyetinin kararı ile mümkündür.
Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etme yetkisine sahiptir.
ESKİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU
Madde 7Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından ortaklar arasından veya hariçten Türk Ticaret Kanunu
hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 5 ile 7 azadan teşekkül
edecek bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu 5 azadan teşekkül 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 teşekkül 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 Başkanı ve
Murahhas Aza A grubu temsil eden azalar arasından seçilmesi şarttır. Yönetim Kurulu Başkanı ve
Murahhas Aza seçiminde 3/4 ekseriyet şarttır.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma
gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.
YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU
Madde 7Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 5 veya 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu 5 üyeden oluştuğu 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 oluştuğu 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.
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Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas üye seçebilir. Ancak, Yönetim Kurulu Başkanı ve
Murahhas üye A grubunu temsil eden üyeler arasından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı ve
Murahhas üye seçiminde 3/4 ekseriyet şarttır.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma
gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.
ESKİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ
Madde 8Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Bu müddetin hitamında bunlar
değiştirilir. Çıkan üyelerin yerlerine yapılacak seçimlerde, çıkan üyenin temsil ettiği grup tarafından
gösterilecek adaylar arasından seçim yapılacaktır. Şu kadar ki çıkan azanın yeniden seçilmesi caizdir.
Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı
kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu
Üyelerini her zaman değiştirebilir.
YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ
Madde 8Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Bu sürenin sonunda bunlar değiştirilir. Çıkan
üyelerin yerlerine yapılacak seçimlerde, çıkan üyenin temsil ettiği grup tarafından gösterilecek
adaylar arasından seçim yapılacaktır. Şu kadar ki aynı kişinin yeniden üye seçilmesi mümkündür.
Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı
kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu
Üyelerini her zaman değiştirebilir.
ESKİ ŞEKİL
İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI
Madde 9İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa
toplanması mecburidir. İdare Meclisi Başkanı tarafından veya herhangi bir aza yazılı olarak İdare
Meclisini toplantıya çağırabilir. Toplantı, tarihinden asgari iki hafta evvel taahhütlü mektupla toplantı
gündeminin azalara gönderilmesi lazımdır.
YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
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Madde 9Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa
toplanması mecburidir.
Yönetim Kurulu Başkanı veya herhangi bir üye, yazılı olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
Toplantı, tarihinden en az iki hafta önce taahhütlü mektupla toplantı gündeminin üyelere
gönderilmesi gerekir.
ESKİ ŞEKİL
ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE
Madde l0Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi
Üyeleri arasından Murahhas Aza /azalar atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan İdare ve temsil
yetkisini Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların
şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzam selahiyetli İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas
Azanın münferit, veya iki İdare Meclisi Üyesinin müşterek veya İdare Meclisince tayin ve tesbit
edilecek kişilerin İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.”
YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞITILIMI VE YETKİ DEVRİ
Madde l0Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı 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. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili
Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas üyenin münferit, veya iki Yönetim Kurulu Üyesinin
müşterek veya Yönetim Kurulunca tayin ve tesbit edilecek kişilerin Yönetim Kurulunca tayin ve
tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.
Yönetim Kurulu, düzenleyebileceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya
birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.
Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek
bir başkan vekili seçer. İşbu esas sözleşmenin yedinci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.
ESKİ ŞEKİL
İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ
Madde ll-
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İdare Meclisi, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin
maksat ve mevzuuna dahil olan her nev’i işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket
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.
YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
Madde 11Yönetim Kurulu, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin
amaç ve konusuna dahil olan her nev’i işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket
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 sözleşmenin tahmil eylediği sair
vazifeleri ifa etmektir.
ESKİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ
Madde 12Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
kapsamında bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her
toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit
olunur.
YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ
Madde 12Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
kapsamında bu esas sözleşme gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her
toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit
olunur.
ESKİ ŞEKİL
MURAKIPLAR
Madde l3Umumi Heyet en fazla üç sene için bir veya birden çok murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. İlk
murakıp olarak bir sene müddetle İsmail PAYA seçilmiştir.
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YENİ ŞEKİL
DENETİM
Madde l3Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun se
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili maddeleri uygulanır.
ESKİ ŞEKİL
MURAKIPLARIN VAZİFELERİ
Madde l4Murakıplar T.T.K’nun 353.maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi
şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün
tedbirlerin alınması için İdare 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.
YENİ ŞEKİL
MURAKIPLARIN VAZİFELERİ
Madde l4Kaldırılmıştır.
ESKİ ŞEKİL
UMUMİ HEYET
Madde l5Umumi Heyet adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirketin 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, şirket
işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve mukavelenamede yazılı hükümlere göre
toplanır ve gereken kararlar alınır.
YENİ ŞEKİL
GENEL KURUL
Madde l5Genel 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.
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Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 408 ve 409.maddelerinde yazılı hususlar
müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
ESKİ ŞEKİL
TOPLANTI YERİ
Maddde l6Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir
yerinde toplanır.
YENİ ŞEKİL
TOPLANTI YERİ
Maddde l6Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir
yerinde toplanır.
ESKİ ŞEKİL
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI
Madde l7Gerek adi gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması
şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.
YENİ ŞEKİL
TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI
Madde l7Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin
bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgillerle birlikte imza edilmesi şarttır.
Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını
taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
ESKİ ŞEKİL
TOPLANTI NİSABI
Madde l8Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında şirket sermayesinin dörtte üçünü temsil eden
hissedarların hazır bulunmaları ve kararların toplantıda hazır bulunanların ekseriyeti ile verilmesi
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lazımdır. Ancak, esas mukavele tadillerinde sermayenin % 75’ini teşkil eden ortakların karara iştiraki
şarttır. T.T.K’nun 388/l maddesi hükmü mahfuzdur.
YENİ ŞEKİL
TOPLANTI NİSABI
Madde l8Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin dörtte üçünü temsil eden pay
sahiplerinin hazır bulunmaları ve kararların toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile verilmesi
gerekir. Ancak, esas sözleşme değişikliklerinde, sermayenin % 75’ini teşkil eden pay sahiplerinin
karara iştiraki şarttır. Türk Ticaret Kanunu’nun 421. maddesinin ikinci fıkrası hükmü mahfuzdur.
ESKİ ŞEKİL
REY
Madde l9Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse
için bir reyi olacaktır.
YENİ ŞEKİL
OY
Madde l9Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her
pay için bir oyu olacaktır.
ESKİ ŞEKİL
VEKİL TAYİNİ
Madde 20Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka
temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde İdare
Meclisi tayin ve ilan eder.
YENİ ŞEKİL
VEKİL TAYİNİ
Madde 20Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahiplerinden veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından
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başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları
da kullanmaya yetkilidirler.
Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.
ESKİ ŞEKİL
İLAN
Madde 2lŞirkete ait ilanlar T.T.K’nun 37.maddesin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin
bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgarı 2l gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar 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.
YENİ ŞEKİL
İLAN
Madde 2lKanunen Şirket 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 Şirket 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.
ESKİ ŞEKİL
REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ
Madde 22-
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Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda mevcut
hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye
başvurmak lazımdır.
YENİ ŞEKİL
OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ
Madde 22Genel 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
başvurmak gerekir.
ESKİ ŞEKİL
ESAS MUKAVELENİN TADİLİ
Madde 23Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine bağlıdır. Bu değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik
ve Ticaret Siciline kaydettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur. Bu mukavelede
yapılacak değişiklikler için alınacak kararlarda sermayenin en az % 75’ini teşkil eden hissedarların reyi
şarttır. Türk Ticaret Kanununun 388/l fıkrası hükmü mahfuzdur.
YENİ ŞEKİL
ESAS MUKAVELENİN TADİLİ
Madde 23Bu esas sözleşmede yapılacak değişiklikler için alınacak kararlarda sermayenin en az % 75’ini teşkil
eden hissedarların oyu şarttır. Türk Ticaret Kanununun 421/2 fıkrası hükmü mahfuzdur.
ESKİ ŞEKİL
SENELİK RAPORLAR
Madde 24İdare 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.
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YENİ ŞEKİL
FİNANSAL RAPORLAR
Madde 24Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal ve raporlar ile bağımsız denetim
raporları Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
ESKİ ŞEKİL
SENELİK HESAPLAR
Madde 25Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat
birinci hesap senesi müstesna olarak şirketi kat’i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının
sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.
YENİ ŞEKİL
HESAP DÖNEMİ
Madde 25Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
ESKİ ŞEKİL
TAHVİL VE FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Madde 26Şirket 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 İdare Meclisi yetkilidir.
YENİ ŞEKİL
TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI
Madde 26Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu
ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu kararı ile, her türlü tahvil, paya
dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş 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. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün,
vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi
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hususunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.
ESKİ ŞEKİL
KARIN TAKSİMİ
Madde 27Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman gibi , şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan
meblağlar ile Şirket Tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit
olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa
geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
a) % 5’i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte 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 İdare Meclisi Üyelerine yıllık ücret ve tahsisat karşılığı olarak ayrılabilir.
d) Safi kardan varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra a, b, c, bentlerinde belirtilen meblağlar
düşüldükten 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 iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan
ödenmiş /çıkarılmış sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten 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 sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar
aktarılmasına, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça
yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem, işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve
benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı
dağıtılabilir.
YENİ ŞEKİL
KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER
Madde 27-
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Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi zorulu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen
dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde
tevzi olunur.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a)

% 5’i T.T.K. Md. 519 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte
birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış 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 karşılığı olarak ayrılabilir.

d) Safi kardan varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra a, b, c, bentlerinde belirtilen meblağlar
düşüldükten 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 iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan
çıkarılmış sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten 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 sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça
yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem, işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve
benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara 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 eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi
üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
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ESKİ ŞEKİL
KARIN TEVZİİ TARİHİ
Madde 28Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verilebileceği İdare Meclisinin teklifi üzerine
umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar
geri alınamaz.
YENİ ŞEKİL
KARIN TEVZİİ
Madde 28Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verilebileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.
ESKİ ŞEKİL
KANUNİ İHTİYAT AKÇESİ
Madde 29T.T.K’nun 466.maddesine göre, safi karın % 5’i olarak ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket 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,
işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini
hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.
YENİ ŞEKİL
KANUNİ İHTİYAT AKÇESİ
Madde 29T.T.K’nun 519. maddesine göre, safi karın % 5’i olarak ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket 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, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye
veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.
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ESKİ ŞEKİL
MUKAVELENİN BASTIRILMASI
Madde 30Şirket 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.
YENİ ŞEKİL
MUKAVELENİN BASTIRILMASI
Madde 30Kaldırılmıştır.
ESKİ ŞEKİL
KANUNİ HÜKÜMLER
Madde 3lBu Esas Mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri uygulanır.
YENİ ŞEKİL
KANUNİ HÜKÜMLER
Madde 3lBu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri uygulanır.
ESKİ ŞEKİL
MUHAKEME MERCİİ
Madde 32Şirketin bilumum muamele ve işlerinden dolayı şirket ile hisse sahipleri arasında veya şirket işlerinden
dolayı hissedarlar arasında tahaddüs edecek niza ve ihtilaflarda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki
Mahkeme ve İcra Daireleri selahiyetlidir.
YENİ ŞEKİL
YETKİLİ MAHKEME
Madde 32-
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Şirketin bilumum işlem ve işlerinden dolayı şirket ile pay sahipleri arasında veya şirket işlerinden
dolayı pay sahipleri arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki
Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
ESKİ ŞEKİL
GEÇİCİ MADDEPayların nominal değerleri 1.000.-TL. iken T.T.K’nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun
kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması
sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu
paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.
İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Şirketin 13.513.500 TL. tutarındaki sermayesini temsil eden 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,ve 8. tertip paylar 9.
tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu tertip birleştirme işlemi ve A grubu nama yazılı payların A
grubu hamiline yazılı paylarla değiştirilmesi ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan
hakları saklıdır.
YENİ ŞEKİL
GEÇİCİ MADDEŞirketin 13.513.500 TL. tutarındaki sermayesini temsil eden 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,ve 8. tertip paylar 9.
tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu tertip birleştirme işlemi ve A grubu nama yazılı payların A
grubu hamiline yazılı paylarla değiştirilmesi ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan
hakları saklıdır.
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EK/2
YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ
İdil Yiğitbaşı
1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans, 1989 yılında Indiana Üniversitesi’nde işletme yüksek
lisans eğitimini tamamlamıştır. 1986 yılında Yaşar Topluluğu’nda finans sektöründe iş hayatına başlayan Yiğitbaşı,
gıda sektörü ağırlıklı olmak üzere çeşitli Topluluk Şirketlerinde özellikle strateji ve pazarlama alanlarında üst düzey
yöneticilik yapmıştır. 2003-2009 yılları arasında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunan
Yiğitbaşı, Nisan 2009 tarihinden itibaren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Sn.
İdil Yiğitbaşı, son on yıldır Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.
Mehmet Kahya (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1973 yılında Yale Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Ekonomi Fakülteleri’nde lisans, 1975 yılında Kellogg Graduate
School of Management’ta Finans, Pazarlama ve Yöneylem Araştırması dallarında yüksek lisans eğitimini
tamamlamıştır. Türkiye’de özel sektörde birçok büyük şirket ve holdingde üst düzey yöneticilik ile Yönetim Kurulu
Üyeliği, Murahhas Azalık, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, İcra Başkanlığı, İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde
bulunmuş olan Kahya, Nisan 2009 tarihinden itibaren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini
sürdürmektedir.
Davut Ökütçü (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1969 yılında Robert Kolej Yüksek Okulu’ndan Kimya Mühendisliği lisans, 1971 yılında ABD’de Syracuse
Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına Koç Holding bünyesinde
Bozkurt Mensucat’ta Endüstri Mühendisi olarak başlamış; Planlama Müdürlüğü, Yatırım Koordinatörlüğü, İşletme
Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak çeşitli görevlerde
bulunmuştur. 1990 yılında Koç Holding Enerji, Ticaret ve İnşaat Grubu Başkan Yardımcısı, 1991 yılında Ramerica
International Inc. (ABD) Genel Müdür olarak atanmıştır. 1996 yılında Tüketim Grubu Başkan Yardımcılığı görevi ile
Maret, Bozkurt Tarım ve Gıda, Koç Ece, Bozkurt Mensucat Sanayii ve BAT Tütüncülük’te yönetim Kurulu üyelikleri
yaptıktan sonra 2003 yılında emekli olmuştur. Ökütçü 2012 yılında Arçelik ve Marmaris Altın Yunus’ta Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
İbrahim Tamer Haşimoğlu
1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans, 1989 yılında İstanbul
Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına
1989 yılında Koç Holding Planlama Koordinatörlüğü’nde Yetiştirme Elemanı olarak başlamasının ardından Uzman,
Müdür ve Koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. 2004 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu Başkan Vekili
olarak görevlendirilen Haşimoğlu, Mayıs 2004-Nisan 2011 arasında Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı olarak
görevine devam etmiştir. Nisan 2011’den bu yana Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak
görev yapmaktadır. 2011 yılından bu yana Altın Yunus Çeşme Yönetim Kurulu Üyesidir.
Dr. Mehmet Aktaş
1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde lisans, 1992 yılında Vanderbilt
Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans ve 2003 yılında 9 Eylül Üniversitesi’nde finans alanında doktora
eğitimini tamamlamıştır. 1984-1995 yıllarında kamu sektöründe görev yapan Aktaş, 1995 yılında Yaşar
Topluluğu’na katılarak üst yönetimde strateji, bütçe ve kurumsal finansman ağırlıklı olmak üzere çeşitli görevlerde
bulunmuştur. Aktaş, Temmuz 2007 tarihinde Yaşar Holding İcra Başkanlığına (CEO) atanmış olup, Nisan 2009
tarihinden itibaren de Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Aktaş,
son on yılda ve halen Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.
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Hasan Girenes
1983 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olmuş, ardından 1998 yılında aynı üniversitede
lisansüstü çalışmasını tamamlamıştır. Yaşar Topluluğu’na 1985 yılında Pınar Yem’deki Üretim Mühendisliği görevi
ile katılan ve ayni şirkette sırası ile Üretim Müdürlüğü ve Teknik Müdürlük pozisyonlarında bulunan Girenes, 1998
yılından itibaren Pınar Yem, Çamlı Besicilik, Çamlı Damızlık, Pınar Deniz Ürünleri’nde Genel Müdür olarak görev
yapmış, 2001 yılında Tarımsal Üretimden sorumlu Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 2009 yılından itibaren Yaşar
Holding Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Girenes, Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO) Meclis Üyesi, Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı ve Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir. Girenes, son on yıldır Yaşar Topluluğu
şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.
Tayfun Başkurt
1985 yılında Maryland Üniversitesi (Belçika) İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1981 yılında
Pullman Etap İzmir otelinde başlayan Başkurt bu kurumda 1995 yılına dek değişik görevlerde çalıştıktan sonra
1995-1997 yıllarında Cesars Otel’de Genel Müdür ve 1997-2005 yıllarında Martı Resort Delux & Martı La Perla
otellerinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Son görevine ek olarak Martı Grubu’nda 2000-2003 yıllarında
Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2005 yıllarında İcra Komitesi Üyeliği, 2005 yılında Proje ve Yatırım Koordinatörlüğü
görevlerini de yürütmüştür. Başkurt 2003-2005 yıllarında SKAL International Marmaris Yönetim Kurulu Başkanlığı
ve 2004-2005 yıllarında Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanlığı yapmıştır. Başkurt halen 2005 yılında
başlamış olduğu Altın Yunus Çeşme’nin Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra 1 Mart 2011 tarihinden itibaren Yaşar
Holding Turizm Koordinatörlüğü görevine de devam etmektedir.
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EK/3 Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
İÇ YÖNERGE
Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler Anonim Şirketi genel
kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde
belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler Anonim Şirketinin tüm olağan ve
olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden
her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul
tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen
toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı
başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Uyulacak hükümler
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin
hükümlerine uygun olarak yapılır.
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar
listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık
temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Şirketin diğer yöneticileri,
çalışanları girebilir.
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay
sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde
kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca
veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim
kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç
duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına
ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.
Toplantının açılması
MADDE 6 – (1) Toplantı şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli
bir yerinde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı
hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden
birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen
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nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili
hükümleri mahfuzdur.
Toplantı başkanlığının oluşturulması
MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin
yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay
sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama
memuru görevlendirilir.
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı
imzalama hususunda yetkilidir.
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç
Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine
getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse
toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, ortaklığın internet sitesi ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak
üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay
sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini
bildirilen pay sahiplerine, oplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli
taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine
girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin
yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde
yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını
incelemek.
d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim
kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas
sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme
değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin
yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin,
genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının
ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup
bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula
katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu
kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup
olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar
haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri
almak.
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri
genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip
edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp
alınmadığını gözetmek.
j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen
kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme
uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
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k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların
müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek
olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa
geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte
kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal
tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve
tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim
kurulu üyelerinden birine teslim etmek.
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan
tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur,
eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların
çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve
finansal tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının
belirlenmesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler
oluşturur.
(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez
ve karara bağlanamaz:
a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi,
gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu
finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok
şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı
sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi
hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy
birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda
görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Toplantıda söz alma
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri
veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula
açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı
yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula
hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin
sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman,
ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin
konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi
uzatılamaz.
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim
kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
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(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu,
görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca
kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip
gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
Oylama ve oy kullanma usulü
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula
açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra,
oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu
sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca
doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul
veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık,
oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa
kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar
değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Ancak, toplantıda mevcut hissedarların
temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak
lazımdır.
Toplantı tutanağının düzenlenmesi
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip
oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır,
genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için
kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın
Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya
okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda
yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile
Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari
değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi,
katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı
yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde
rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek
isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta,
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu
belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi
tarafından imzalanır.
Toplantı sonunda yapılacak işlemler
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili
diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar
arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce
onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi
hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de
konulur.
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı
tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin
istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda
kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen
Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması
halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler Anonim Şirketi genel
kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede
yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.
İç Yönergenin yürürlüğü
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler Anonim Şirketinin 29 Mayıs
2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı
tarihinde yürürlüğe girer.
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
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EK/4 Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Kar Dağıtım Politikası
Şirket'in kar dağıtım konusundaki genel politikası Şirket'in finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlar ile diğer fon
ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı
göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılması yönündedir. Her yıl itibariyle fiili kar dağıtım oranlarının tespiti
yukarıda anılan hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
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