TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi
2012 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:
Şirketimizin 2012 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi
görüşüp, karara bağlamak üzere 30 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 14:00 'da Atatürk
Havalimanı Dış Hatlar Terminali, A Kapısı – VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy,
İstanbul, adresinde bulunan TAV Akademi (A) Salonu’ nda yapılacaktır.
2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde
Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan
Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde,
www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır
bulundurulacaktır.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula
katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu
çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda,
paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki
paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri
Şirketimiz tarafından görülemeyen Pay Sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak
etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve
en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 15:00'a kadar, kimliklerinin ve
hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın”
kaldırılması gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve
Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan,
Şirketimizin www.tavyatirimciiliskileri.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden
(Tel: 0212 463 3000-2122-2123-2124) bilgi edinebilirler.
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini,
aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri: IV No:8 Halka Açık Anonim
Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya
Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Hükümleri çerçevesinde noterce
onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekaletnamelerini
Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden
elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak
kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.tavyatirimciiliskileri.com adresli
internet sitemizden de ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında
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TAV Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü’nden gerekli bilgileri alabilir. Genel Kurul toplantımıza tüm
hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Saygılarımızla,
TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
SPK’nın Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların
Uyacakları
esaslar Tebliği” ve Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” 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*

Aeroports de Paris Group**
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.
Akfen Holding A.Ş.
Sera Yapi Endüstrisi ve Ticaret
A.Ş.
Halka açık olmayan diğer
Halka açık kısım diğer
TOPLAM

Hisse
Tutarı
138.046.875
29.273.852
29.495.446

Sermaye
Oy Hakkı
Oranı(%)
38,0% 138.046.875
8,1% 29.273.852
8,1% 29.495.446

7.379.507
12.775.048
146.310.522
363.281.250

2,0%

Oy Hakkı
Oranı(%)
38,0%
8,1%
8,1%

7.379.507

2,0%

3,5% 12.775.048
40,3% 146.310.522
100,0% 363.281.250

3,5%
40,3%
100,0%

*31.03.2013 itibariyle
**Aéroports de Paris’nin tamamına sahip olduğu iştiraki Tank ÖWA alpha GmbH
Şirketimiz hisselerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde
Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep
iletilmemiştir.
3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek
Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:
Aéroports de Paris Grubu, TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin (“TAV Havalimanları”) %38’ini
satın alma sürecini 16 Mayıs 2012 tarihinde tamamladı. Hisse satışını yapan Akfen Holding
A.Ş. (“Akfen Holding”), Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. (“Tepe İnşaat”) ve Sera Yapı Endüstrisi ve
Ticaret A.Ş. (“Sera Yapı”) ile Aéroports de Paris 11 Mart 2012’de bu konuda bir hisse alım
sözleşmesi imzalamıştı. Hisse alım sözleşmesinde yer alan ön koşulların tamamlanmasını
takiben 16 Mayıs 2012 tarihinde hisse devri gerçekleştirildi.
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GÜNDEM:
1.

Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili

Açıklama:
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul
Toplantıları ve Bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Komiserleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu
yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.
2.
Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve
Denetçi Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
Açıklama:
TTK ve SPK hükümleri île Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği
doğrultusunda 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu
faaliyet, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları genel kurulda
okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki
internet sayfamızdan ulaşılabilir.
3.
2012 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları’nın okunması, müzakeresi
ve onaylanması
Açıklama:
TTK ve SPK hükümleri île Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği
doğrultusunda 31.12.2012 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2012-31.12.2012
hesap dönemine ait bilanço genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve
onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya
www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması
mümkündür.
4.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve
izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay
Sahiplerine bilgi verilmesi,
Şirketimizin EK-1’de yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine
sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz
Merkezi’nde,
MKK’nın
Elektronik
Genel
Kurul
portalında
ve
www.tavyatirimciiliskileri.com internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde
ilan edilmiştir.

5.
2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki
önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
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Açıklama:
1. Şirketimizin 01 Ocak 2012 / 31 Aralık 2012 tarihleri arasında icra ettiği
faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı
"Sermaye

Piyasasında

Finansal

Raporlamaya

İlişkin

Esaslar

Tebliği"

hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide
mali tablolara göre oluşan karının 285.858.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve
Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise
210.848.826 TL olduğuna,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 285.858.000
TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca
kar dağıtımına esas olduğuna,
3. Türk Ticaret Kanunu’nun 519’ıncı maddesi çerçevesinde, ödenmiş
sermayenin %20’sini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması
zorunludur. Buna göre; 10.542.441 TL’nın 2012 yılı için birinci tertip yasal
yedek akçe olarak ayrılmasına,
4. Konsolide mali tablolara göre 275.315.559 TL tutarındaki 2012 yılı
dağıtılabilir karına yıl içinde yapılan 765.086 TL tutarındaki bağışların
eklenmesi ile oluşan 276.080.645 TL’nin birinci temettü matrahı olarak
belirlenmesine,
5. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği’ne uygun olarak
birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 276.080.645 TL’nin %20’sine
karşılık gelen 55.216.129 TL’nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına,
87.712.871 TL’nin ise nakit ikinci temettü olarak dağıtılmasına,
a.

Toplam nakit olarak dağıtılacak 142.929.000 TL’nin tamamının dönem

net karından dağıtılmasına,
b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt
0,39 TL (%39) olmak üzere toplam brüt 142.929.000 TL nakit temettü
ödenmesine,
6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, dağıtılacak
olan karın düşülmesinden sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak
ayrılmasına ilişkin karar, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. (EK -2 )
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6.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçilerin şirketin 2012 yılı
faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
Açıklama:
TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.
7.
Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu
üyeliklerinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
Açıklama:
Şirketimizin 24 Ocak 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan
karar gereğince;
Yönetim Kurulu üyelerimizden, Sn. François Paul Antoine Rubichon'un
istifasının kabulüne, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.
Augustin Pascal Pierre Louis Marie DE ROMANET DE BEAUNE 'nin
yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu
üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir. Sn. Augustin Pascal Pierre Louis
Marie DE ROMANET DE BEAUNE özgeçmiş bilgisi Ek-3 de yeralmaktadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Eylül
toplantısında alınan karar gereğince;

2012 tarihinde

yapılan

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Eylül 2012 tarihinde yapılan toplantısında,
6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun'un 25. maddesi uyarınca, Tüzel kişi temsilcileri olarak seçilmiş olan
Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Pierre Georges Denis Graff, Sayın Laurent Marc
Galzy, Sayın François Paul Antoine Rubichon, Sayın Ali Haydar Kurtdarcan,
Sayın Abdullah Atalar, Sayın Hamdi Akın ve Sayın Mustafa Sani Şener'in
istifa ederek, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 363. maddesi uyarınca, Sayın Pierre
Georges Denis Graff, Sayın Laurent Marc Galzy, Sayın François Paul Antoine
Rubichon, Tepe İnşaat Sanayi A.Ş , Bilkent Holding A.Ş, Akfen Holding A.Ş ve
Sayın Mustafa Sani Şener'in Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine karar
verilmiştir.
TTK'nın 359/2. maddesi uyarınca; Şirketimizin tüzel kişi Yönetim Kurulu
üyelerinden Tepe İnşaat Sanayi A.Ş'yi Sayın Ali Haydar Kurtdarcan; Bilkent
Holding A.Ş'yi Sayın Abdullah Atalar ve Akfen Holding A.Ş'yi Sayın Hamdi
Akın temsil edecektir.

8.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme
Kuruluşu seçiminin onaylanması,
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Açıklama:
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
olarak, Yönetim Kurulumuzun
28.03.2013
tarihli
toplantısında,
Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap
dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili
düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akis Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ’nin (KPMG International
Cooperative’in üyesi bir şirkettir) nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim
Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
9.
Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’na uyum gereği Şirket Esas Sözleşmesinin 2, 3, 4, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 34A, 34B, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. maddelerinin
değiştirilmesi ve 43 ve 44. maddelerinin iptali ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanun’u hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sisteminde süre
uzatımı nedeniyle,
Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin
değiştirilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
Açıklama:
Şirketimiz esas sözleşmesinde kayıtlı sermaye sistemine yeniden geçilmesi
nedeniyle ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uyum nedenleriyle Ek-4’de yer alan Esas Sözleşme
Değişiklikleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
10.
Türk Ticaret Kanunu’nun 419/2 maddesi ve Anonim Şirketlerin
Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmeliğin 40 ve devamı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri
Hakkında İç Yönerge’nin Genel Kurul’un onayına sunulması,
Açıklama:
TTK’nun 419/2. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Bakanlık 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” hazırlamak ve ilk Genel Kurul’un onayına sunmak zorundadır.
(Ek-5)
11.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme
Politikası’nın Genel Kurul’un bilgisine sunulması
Açıklama:
SPK’nın 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu
üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale
getirilmiş ve 11 Mayıs 2012 tarihli Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde
olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme
imkânı tanınmştır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası Ek-6’da yer
almaktadır.

6

12.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağış ve
yardımlara ilişkin Politikası’nın Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve
Şirketin 2012 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hissedarlara bilgi
verilmesi,
Açıklama:
SPK’nın 1.3.11 Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca hazırlanan
şirketin Bağış ve yardımlara ilişkin Politikasına ilişkin bilgi verilecektir. (Ek-7)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. Maddesi
uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması
gerekmektedir. Sözkonusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp,
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2012 yılı içinde çeşitli kamuya
yararlı dernek ve vakıflara toplam 765.085 TL tutarında bağış ve yardımlarda
bulunulduğu Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır.
13.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme
Politikası’nın Genel Kurul’un bilgisine sunulması
Açıklama:
SPK’nın Seri:VIII, No:54 Tebliği’nin 23. Maddesi gereğince “Bilgilendirme
Politikası” hazırlamaları ve ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimiz
Bilgilendirme Politikası Ek-8’de sunulmuştur.

14.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5.
Maddesi kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel
Kurul’a bilgi verilmesi
Açıklama:
SPK Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında 2012 yılında aktif
toplamın ve brüt satışlarımızın %10’unu aşan ilişkili şirket işlemimiz
bulunmamaktadır.
15.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı
Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara
bilgi verilmesi.
Açıklama:
Şirketimizin 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal
Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nun 25. Nolu Dipnot’unda yer alan
Taahhütler ve Yükümlülükler hakkında bilgiler Genel Kurul’a sunulacaktır.
16.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun
395 ve 396 inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki
verilmesi
Açıklama:
Ana sözleşmemizin 22. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri önceden
Genel Kurul’un onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.
Maddelerinde belirtilen işlemleri yapamazlar. SPK’nın 1.3.7. nolu zorunlu
Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay
sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş
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ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları
ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet
edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu
işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmelidir.
17.

Dilek ve temenniler

18.

Kapanış

EK-1
Kar Dağıtım Politikası
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu
Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimizin
Ana Sözleşmesi'ni dikkate alarak kâr dağıtımı kararlarını belirlemektedir. Şirketin kârına
katılım hususunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
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EK- 2
TAV Havalimanları Holding A.Ş. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu
(TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

363.281.250

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz
konusu imtiyaza ilişkin bilgi

20.240.231

3 Dönem Kârı

Yasal Kayıtlara
(YK) Göre
369.931.000
210.848.826

4 Ödenecek Vergiler ( - )

(84.073.000)

-

5 Net Dönem Kârı ( = )

285.858.000

210.848.826

-

-

(10.542.441)

(10.542.441)

275.315.559

200.306.385

SPK’ya Göre

6 Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7 Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
8
(=)
9 Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
Birinci temettüün hesaplanacağı
10 bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir
dönem kârı
11 Ortaklara Birinci Temettü (*)
- Nakit

765.086
276.080.645
55.216.129

- Bedelsiz

-

- Toplam

-

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Dağıtılan Temettü
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara
13
vb.'e temettü
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan
14
Temettü
15 Ortaklara İkinci Temettü
12

87.712.871

16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
17 Statü Yedekleri

-

-

18 Özel Yedekler
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer
20
Kaynaklar
Geçmiş Yıl Kârı
Olağanüstü Yedekler
Kanun ve Esas Sözleşme
Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer Yedekler

-

-

132.386.559

-

-

-
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EK-3
ÖZGEÇMİŞ
Augustin de Romanet
51 yaşındaki kıdemli kamu yöneticisi Augustin de Romanet, Paris Politik Çalışmalar
Enstitüsü (Paris Institut d’Etudes Politiques - IEP) ve Ulusal İşletme Okulu’ndan (Ecole
Nationale d’Administration - ENA) (Denis Diderot sınıfı) 1986 yılında mezun oldu. Kariyerine
Ekonomi ve Mali İşler Bakanlığında Bütçe Direktörlüğünde başlayan Romanet, 1990 yılında
Brüksel’deki Fransa Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği’ne Mali Danışman olarak atandı. 1993
yılında Bütçe Direktörlüğüne Bütçe Stratejisi ve Politikası Departman Başkanı olarak döndü.
Augustin de Romanet, 1995 yılında Ekonomi ve Mali İşler Bakanı Alain Madelin için Kıdemli
Danışman olarak atanırken aynı zamanda Bütçe Bakanı François d’Aubert için de Kıdemli
Danışman ve Müsteşar olarak çalıştı. 1995 ve 1997 yılları arasında Bütçe Bakanı ve
Hükümet Sözcüsü François d’Aubert için bütçe konularında danışmanlık yaptı. Romanet aynı
dönemde Mali İşler, Ekonomi ve Planlama Bakanı Jean Arthuis’nin de danışmanlığını
yürüttü. 1997 yılında ise Bütçe Direktörlüğü’ne Direktör Yardımcısı olarak atandı.
Augustin de Romanet 1999 yılında Oddo et Compagnie yatırım şirketinin Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na atandı ve bir sonraki sene Oddo Pinatton Şirketi’nin Yönetici Ortağı oldu. 2002
yılında Bütçe ve Bütçe Reformu Bakanı Alain Lambert için Müsteşar ve Ekonomi İlişkileri,
Finans ve Sanayi Bakanı Francis Mer içinse Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. 2004
yılında, İstihdam, Çalışma ve Sosyal Uyum Bakanı Jean-Louis Borloo’nun Danışmanlığını ve
ardından Fransa Başbakanı Jean-Pierre Raffarin’nin Danışman Yardımcılığını yaptı. 2005
yılında Fransa Cumhurbaşkanlığı Genel Sekterer Yardımcısı olarak görev alan Romanet,
2006 yılının Ekim ayında Credit Agricole Group S.A.’nın Finans ve Strateji İdari Müdür
Yardımcısı ve İcra Kurulu üyesi olarak atandı. Mart 2007 ve Mart 2012 tarihleri arasında
Fransız Parlamentosuna bağlı olarak faaliyet gösteren Caisse des Depots et
Consignations’da (Depozit ve Konsinye Fonu) İdari Müdür olarak çalıştı. Romanet, 2008
Aralık ayı ile 2012 Mart ayları arasında "Fonds stratégique d'investissement” (Stratejik
Yatırım Kaynakları) İcra Kurulu Başkanlığını yürüttü. Aynı zamanda LTIC (Uzun Vadeli
Yatırım Kulübü)’nü kurdu.
28 Kasım 2012’de Bakanlar Konseyi bir kararname ile Augustin de Romanet’i Aeroports de
Paris’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak atamış bulunmaktadır.

EK-4
TADİL METİNLERİ
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nda 590256 Sicil Numarası ile Kayıtlı
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’nin Esas Sözleşmesinin 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
34A, 34B, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. Maddelerinin Değiştirilmesine ve 43 ve 44.
Maddelerinin İptaline İlişkin Tadil Tasarısı
ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MADDE 2- ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2- ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketin unvanı TAV Havalimanları Holding Anonim
Şirketi’dir. Bu unvan Ana Sözleşme’de kısaca Şirketi’dir. Bu unvan Esas Sözleşme’de kısaca
“Şirket” olarak anılacaktır.
“Şirket” olarak anılacaktır.
MADDE 3- MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 3- MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin Merkezi İstanbul İli Bakırköy İlçesindedir.
Adresi, "Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali
34149 Yeşilköy İstanbul”dur.

Şirketin Merkezi İstanbul İli Bakırköy İlçesindedir.
Adresi, "Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali
34149 Yeşilköy İstanbul”dur.

Adres değişikliği halinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne
tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan
ettirilir, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve
Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan
edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil
ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Adres değişikliği halinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne
tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan
ettirilir, ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na
ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve
ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil
ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket
Yönetim
Kurulu’nun alacağı karara
dayanarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na
Sermaye Piyasası Kurulu’na ve gerektiğinde sair
ilgili resmi mercilere bildirmek şartıyla ve yürürlükte
bulunan mevzuata göre, yurt içinde ve yurt dışında
şube büro ve mümessillikler açabilir.

Şirket Yönetim Kurulu’nun alacağı karara dayanarak
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Sermaye
Piyasası Kurulu’na ve gerektiğinde sair ilgili resmi
mercilere bildirmek şartıyla ve yürürlükte bulunan
mevzuata göre, yurt içinde ve yurt dışında şube büro
ve mümessillikler açabilir.

MADDE 4- AMAÇ VE KONU

MADDE 4- AMAÇ VE KONU

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır:

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır:

Yurt içinde ve yurt dışında havalimanları,
terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri,
turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri,
işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutlar,
yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair
mühendislik yapılan, altyapı tesisleri kültür ve
sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile
doğrudan
veya
yap-işlet-devret
modeli
çerçevesinde veya karma model kapsamında veya
kat karşılığı inşa eden şirketlerin sermaye ve
yönetimine katılmak iştirak eden şirketler adına
pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü inşaat
ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak
proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek.

Yurt içinde ve yurt dışında havalimanları,
terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri,
turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri,
işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutlar,
yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair
mühendislik yapılan, altyapı tesisleri kültür ve sosyal
içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan
veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya
karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa
eden şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak
iştirak eden şirketler adına pazarlamak, satmak veya
kiralamak her türlü inşaat ve taahhüt, proje işleri
iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve
kontrollük hizmetleri vermek.
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Holdingin amacı herhangi bir konuda faaliyet
göstermek üzere kurulmuş veya kurulacak yerli
veya yabancı sermayeli anonim ve limited şirketlere
veya ortaklıklara kuruluş veya sermaye artırımları
sırasında ayni ve nakdi sermaye koyarak kurucu
ortak veya ortak olarak katılmak suretiyle; bu
şirketlerin faaliyetlerini planlamak, yönetim ve
denetimlerini yapmak, kurduğu ve sermayesine
katıldığı şirketlerin yüksek verim sağlamaları için
önlemler almak, bu amaçla gerekli prensipleri
belirlemek, bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli
organizasyonları kurmaktır.

Holdingin amacı herhangi bir konuda faaliyet
göstermek üzere kurulmuş veya kurulacak yerli veya
yabancı sermayeli anonim ve limited şirketlere veya
ortaklıklara kuruluş veya sermaye artırımları
sırasında ayni ve nakdi sermaye koyarak kurucu
ortak veya ortak olarak katılmak suretiyle; bu
şirketlerin faaliyetlerini planlamak, yönetim ve
denetimlerini yapmak, kurduğu ve sermayesine
katıldığı şirketlerin yüksek verim sağlamaları için
önlemler almak, bu amaçla gerekli prensipleri
belirlemek, bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli
organizasyonları kurmaktır.

Holding yukarıdaki amaçlarını ve faaliyet konusunu
gerçekleştirirken üçüncü kişiler lehine olanlar da
dahil yapacağı ve yaptıracağı işlerde Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak
yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu
aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.
Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri
yapabilir veya yaptırabilir:

Holding yukarıdaki amaçlarını ve faaliyet konusunu
gerçekleştirirken üçüncü kişiler lehine olanlar da
dahil yapacağı ve yaptıracağı işlerde Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak
yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu
aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.
Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri
yapabilir veya yaptırabilir:

1.

İmtiyaz, yatırım, yapım ve işletim sözleşmeleri
akdedebilir ve ifa edebilir.

1.

İmtiyaz,
yatırım,
yapım
ve
işletim
sözleşmeleri akdedebilir ve ifa edebilir.

2.

Arsa veya arazi satın alabilir, kiralayabilir, 2.
bunlar üzerinde, imar planı aplikasyon planı,
mimari proje, mühendislik projeleri, altyapı
projeleri ve benzeri tüm plan ve projeleri
yapabilir ve yaptırabilir.

Arsa veya arazi satın alabilir, kiralayabilir,
bunlar üzerinde, imar planı aplikasyon planı,
mimari proje, mühendislik projeleri, altyapı
projeleri ve benzeri tüm plan ve projeleri
yapabilir ve yaptırabilir.

3.

Yurt içinde ve dışında uzun, orta ve kısa
vadeli kredi anlaşmaları akdedebilir, kefalet
kredileri temin edebilir.

3.

Yurt içinde ve dışında uzun, orta ve kısa
vadeli kredi anlaşmaları akdedebilir, kefalet
kredileri temin edebilir.

4.

Şirket amaç ve mevzuu ile ilgili faaliyetleri için 4.
faydalı veya lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı
izin, ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika,
lisans, imtiyaz ve telif hakları marka, model,
resim ve ticaret unvanlarına know-how teknik
bilgi gibi gayri maddi hakları kısmen ya da
tamamen
satın
alabilir,
kiralayabilir,
kullanabilir,
satabilir,
kiraya
verebilir,
üzerlerinde intifa ve Ana Sözleşmenin 4.27
madde hükmü saklı kalmak kaydıyla rehin
hakları
tanıyabilir
ve
benzeri
hukuki
tasarruflarda bulunabilir.

Şirket amaç ve mevzuu ile ilgili faaliyetleri için
faydalı veya lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı
izin, ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika,
lisans, imtiyaz ve telif hakları marka, model,
resim ve ticaret unvanlarına know-how teknik
bilgi gibi gayri maddi hakları kısmen ya da
tamamen
satın
alabilir,
kiralayabilir,
kullanabilir,
satabilir,
kiraya
verebilir,
üzerlerinde intifa ve Esas Sözleşmenin 4.27.
madde hükmü saklı kalmak kaydıyla rehin
hakları tanıyabilir ve benzeri hukuki
tasarruflarda bulunabilir.

5.

Yerli ve/veya yabancı şirketlerle anlaşmalar 5.
yaparak yurt içi ve yurt dışında ihalelere
girebilir ve iştirak ettiği ve iştirak edeceği
şirketler adına taahhütte bulunabilir.

Yerli ve/veya yabancı şirketlerle anlaşmalar
yaparak yurt içi ve yurt dışında ihalelere
girebilir ve iştirak ettiği ve iştirak edeceği
şirketler adına taahhütte bulunabilir.

6.

Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği 6.

Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği
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mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve
teknik organizasyonlarını sağlayabilir.

mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve
teknik organizasyonlarını sağlayabilir.

7.

Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak 7.
danışmanlık ve kontrollük hizmetleri verebilir,
fizibilite etüdleri, proje tanzimi teknik ve
ekonomik etüdleri yapabilir, yaptırabilir, yerli
ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ticari
faaliyetlere girebilir.

Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak
danışmanlık ve kontrollük hizmetleri verebilir,
fizibilite etüdleri, proje tanzimi teknik ve
ekonomik etüdleri yapabilir, yaptırabilir, yerli
ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ticari
faaliyetlere girebilir.

8.

İştirak ettiği şirketler adına; toplu ve münferit 8.
konut, işyeri, konut v.s. alanları planlayabilir.

İştirak ettiği şirketler adına; toplu ve münferit
konut, işyeri, konut v.s. alanları planlayabilir.

9.

İştirak ettiği şirketler adına; amaç ve konusu 9.
ile ilgili malların toptan ve perakende alımı ve
satımı, nakliyesi, pazarlanması, ithalatı,
ihracatını mutemetliği ve transit ticareti ile
iştigal edebilir, ihale, artırma, ve eksiltmelere
girebilir, inşaat, taahhüt, müşavirlik, etüd, proje
servis, ardiyecilik, gümrük komisyonculuğu
yapmamak üzere gümrük işlemleri ve
muameleleri yapabilir. İştirak edilen şirketin
sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşletDevret şirketi olması halinde, bu Yap-İşletDevret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı
bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret
şirketi adına ihalelere katılabilir.

İştirak ettiği şirketler adına; amaç ve konusu
ile ilgili malların toptan ve perakende alımı ve
satımı, nakliyesi, pazarlanması, ithalatı,
ihracatını mutemetliği ve transit ticareti ile
iştigal edebilir, ihale, artırma, ve eksiltmelere
girebilir, inşaat, taahhüt, müşavirlik, etüd,
proje
servis,
ardiyecilik,
gümrük
komisyonculuğu yapmamak üzere gümrük
işlemleri ve muameleleri yapabilir. İştirak
edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden
bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu
Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve
bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşletDevret şirketi adına ihalelere katılabilir.

10.

Şirket
amaç
ve
faaliyet
konusunu 10.
gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya
kaynaklarını değerlendirmek için her türlü
gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın
alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi
sözleşmeleri
akdedebilir,
kısmen
veya
tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların
tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir.
Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili
olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,
ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her
nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir,
şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye
yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile
belediyelere bilâ bedelle terk ve hibe edebilir,
yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca
ferağlarını verebilir. Ana Sözleşmenin 4.27
madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, borç ve
alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya
başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve
aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkullerini
ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek
edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakkı tesis
edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları
üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis
edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst

Şirket
amaç
ve
faaliyet
konusunu
gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak
veya kaynaklarını değerlendirmek için her
türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları
satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış
vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya
tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir,
bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini
yaptırabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller
ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins
tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile
ilgili her nevi muamele ve tasarrufları
gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini
gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve
kuruluşları ile belediyelere bilâ bedelle terk ve
hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri
yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Esas
Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı
kalmak kaydıyla, borç ve alacaklarından
dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait
gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her
türlü ipotek, sair gayrimenkullerini ve diğer
ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek
edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakkı tesis
edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları
üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis
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hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli
ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya
verebilir, şirketin borçlarının temini veya şirket
amacına gerçekleştirmek için şirketin Ana
Sözleşmenin 4.27 madde hükmü saklı kalmak
kaydıyla, menkul veya gayrimenkul malları
üzerinde
ipotek,
rehin,
gayrimenkul
mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna
hakkı ve her türlü ayni ve şahsi hak tesis
edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya
şirket amacını gerçekleştirmek için üçüncü
kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde
tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir.
Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak
ve alacakları için ayni ve şahsi teminatlar
alabilir, Ana Sözleşmenin 4.27 madde hükmü
saklı kalmak kaydıyla, yükümlülük ve borçları
için ayni ve şahsi teminatlar verebilir, üçüncü
şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini
ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir,
üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet
verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları
imzalayabilir.
Şirketin
borçlarının
ve
alacaklarının temini için Medeni Kanun
hükümleri gereğince Ana Sözleşmenin 4.27
madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, ayni ve
gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve
tasarrufî işlemler yapabilir, gayrimenkuller
üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her
türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda
gerekli her türlü devir ve ferağı yapılabilir,
yapılan devir ve ferağı kabul edebilir, tapuya
şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve
sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir.

11.

12.

13.

14.

Mahkemelerdeki izale-i şüyu davalarını
izleyerek
belirli
vericideki
potansiyel 11.
gayrimenkullerin ihalelerinde iştirak edebilir ve
pey sürebilir.
Hazine ve belediyelerle irtibata geçerek toplu
konut ve ticaret ve sanayi alanı ya da 12.
işletmeye uygun olan arazi ya da arsaları
doğrudan satın alabilir.
Toplu imar alanları açarak ya da imara
açılması muhtemel arazileri önceden tespit 13.
ederek satın almak sureti ile daha sonra arazi,
arsa veya inşa edilmiş ya da edilmek üzere,
bağımsız bölümler şeklinde satabilir.
İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkul
Yatırım Ortaklıkları tarafından üretilecek 14.

edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst
hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli
ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya
verebilir, şirketin borçlarının temini veya şirket
amacına gerçekleştirmek için şirketin Esas
Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı
kalmak kaydıyla, menkul veya gayrimenkul
malları üzerinde ipotek, rehin, gayrimenkul
mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak,
sükna hakkı ve her türlü ayni ve şahsi hak
tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan
alacakları
veya
şirket
amacını
gerçekleştirmek
için
üçüncü
kişilerin
menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis
edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval
ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve
alacakları için ayni ve şahsi teminatlar alabilir,
Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı
kalmak kaydıyla, yükümlülük ve borçları için
ayni ve şahsi teminatlar verebilir, üçüncü
şahısların
borçlarına
karşılık
gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini
rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti
ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet
anlaşmaları imzalayabilir. Şirketin borçlarının
ve alacaklarının temini için Medeni Kanun
hükümleri gereğince Esas Sözleşmenin
4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla,
ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit
iltizamî ve tasarrufî işlemler yapabilir,
gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve
mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir,
bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı
yapılabilir, yapılan devir ve ferağı kabul
edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi
kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa
ve intac edebilir.
Mahkemelerdeki izale-i şüyu davalarını
izleyerek
belirli
vericideki
potansiyel
gayrimenkullerin ihalelerinde iştirak edebilir
ve pey sürebilir.
Hazine ve belediyelerle irtibata geçerek toplu
konut ve ticaret ve sanayi alanı ya da
işletmeye uygun olan arazi ya da arsaları
doğrudan satın alabilir.
Toplu imar alanları açarak ya da imara
açılması muhtemel arazileri önceden tespit
ederek satın almak sureti ile daha sonra
arazi, arsa veya inşa edilmiş ya da edilmek
üzere, bağımsız bölümler şeklinde satabilir.
İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkul
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arsalar üzerinde inşaat yaptırarak bu
konutların satılmasına aracılık yapabilir. İştirak
edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir
Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu
Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve
bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşletDevret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.
15.

16.

17.

Arsa sahipleri tarafından yaptırılacak kat
karşılığı inşaat sözleşmelerinin yürütülmesi ve
ihalesi proje kontrol ve müşavirlik işlerine 15.
aracılık edebilir.
İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkuller
satın alarak parsellere bölüp satabilir. İştirak 16.
edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir
Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu
Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve
bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşletDevret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.
İştirak ettiği şirketler adına; konut, işyeri,
devlet binaları, sanayi, turizm, sağlık, eğitim,
spor ve kültürel tesislerin arsaların ve diğer 17.
gayrimenkullerin alım ve satımı, imarı ve
inşası, kiralanması ile iştigal edebilir ve
bunların üzerinde Ana Sözleşmenin 4.27
madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, ayni ve
şahsi tasarruflarda bulunabilir. İştirak edilen
şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yapİşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yapİşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve
bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşletDevret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.

18.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre tanzim 18.
edilmiş ve tapuya tescil edilmiş kat irtifaklarını
bağımsız bölümlerin tamamını veya bir
kısmını satın alabilir, satın alma vaadinde
bulunabilir. Gayrimenkulleri üzerinde kat
irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.

19.

İmarsız
arazilerin
imar
planlarının
hazırlanması ve uygulanması, halihazır harita 19.
ifraz ve tevhid işlemlerini, her türlü kadastro
çalışmalarını, arazi tapulaştırma projelerinin
hazırlanmasını, tüm jeolezik ve fotogrametrik
haritacılık işlerini yapabilir.

20.

Şirket işleri için gerekli her tür kara, deniz,
hava, taşıt araçları satın alabilir, kiralayabilir, 20.

Yatırım Ortaklıkları tarafından üretilecek
arsalar üzerinde inşaat yaptırarak bu
konutların satılmasına aracılık yapabilir.
İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam
eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması
halinde,
bu Yap-İşlet-Devret şirketinin
sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz
konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan
işlemleri yapabilir.
Arsa sahipleri tarafından yaptırılacak kat
karşılığı inşaat sözleşmelerinin yürütülmesi
ve ihalesi proje kontrol ve müşavirlik işlerine
aracılık edebilir.
İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkuller
satın alarak parsellere bölüp satabilir. İştirak
edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden
bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu
Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve
bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşletDevret şirketi adına sayılan işlemleri
yapabilir.
İştirak ettiği şirketler adına; konut, işyeri,
devlet binaları, sanayi, turizm, sağlık, eğitim,
spor ve kültürel tesislerin arsaların ve diğer
gayrimenkullerin alım ve satımı, imarı ve
inşası, kiralanması ile iştigal edebilir ve
bunların üzerinde Esas Sözleşmenin 4.27.
madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, ayni ve
şahsi tasarruflarda bulunabilir. İştirak edilen
şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yapİşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yapİşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve
bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşletDevret şirketi adına sayılan işlemleri
yapabilir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre
tanzim edilmiş ve tapuya tescil edilmiş kat
irtifaklarını bağımsız bölümlerin tamamını
veya bir kısmını satın alabilir, satın alma
vaadinde
bulunabilir.
Gayrimenkulleri
üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis
edebilir.
İmarsız
arazilerin
imar
planlarının
hazırlanması ve uygulanması, halihazır harita
ifraz ve tevhid işlemlerini, her türlü kadastro
çalışmalarını, arazi tapulaştırma projelerinin
hazırlanmasını, tüm jeolezik ve fotogrametrik
haritacılık işlerini yapabilir.
Şirket işleri için gerekli her tür kara, deniz,
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satabilir, devredebilir, kiraya verebilir, bunlar
üzerinde Ana Sözleşmenin 4.27 madde
hükmü saklı kalmak kaydıyla, ayni ve şahsi
tasarruflarda bulunabilir, finansal kiralama
sözleşmeleri akdedebilir.

hava, taşıt araçları satın alabilir, kiralayabilir,
satabilir, devredebilir, kiraya verebilir, bunlar
üzerinde Esas Sözleşmenin 4.27. madde
hükmü saklı kalmak kaydıyla, ayni ve şahsi
tasarruflarda bulunabilir, finansal kiralama
sözleşmeleri akdedebilir.

21.

Şirket amaçlarının tahakkuku için gerekli olan 21.
bilumum araç, gereç ve tesisleri satın alabilir,
satabilir, kiralayabilir, ithal edebilir, finansal
kiralama sözleşmeleri akdedebilir.

Şirket amaçlarının tahakkuku için gerekli olan
bilumum araç, gereç ve tesisleri satın alabilir,
satabilir, kiralayabilir, ithal edebilir, finansal
kiralama sözleşmeleri akdedebilir.

22.

Yapımını üstlenmek sureti ile işlettiği 22.
havalimanı, otel-motel, konut, her türlü ticari
tesis, sosyal, sportif ve kültürel alanlarının,
eğlence tesislerinin ihtiyaç duyulan her türlü
servis, yönetim, bakım, onarım, işletmecilik
hizmetlerini
yapabilir,
veya
yaptırabilir,
havalimanları ile ilgili yer hizmetleri, uçaklara
yiyecek içecek sağlanması, kargo, otopark
işletmeciliği hizmetlerini verebilir veya iştirak
ettiği şirketlere yaptırabilir.

Yapımını üstlenmek sureti ile işlettiği
havalimanı, otel-motel, konut, her türlü ticari
tesis, sosyal, sportif ve kültürel alanlarının,
eğlence tesislerinin ihtiyaç duyulan her türlü
servis, yönetim, bakım, onarım, işletmecilik
hizmetlerini yapabilir, veya yaptırabilir,
havalimanları ile ilgili yer hizmetleri, uçaklara
yiyecek içecek sağlanması, kargo, otopark
işletmeciliği hizmetlerini verebilir veya iştirak
ettiği şirketlere yaptırabilir.

23.

Faaliyet konuları ile ilgili olarak veya sair 23.
konularda yurt içinde ve yurt dışında yeni
şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak
olabilir veya hisse satın alabilir; sahip olduğu
hisseleri aracılık ve menkul kıymet portföy
yöneticiliği yapmamak şartı ile satabilir, satın
alabilir, başka hisse ile değiştirebilir, Ana
Sözleşmenin 4.27 madde hükmü saklı kalmak
kaydıyla, rehin edebilir, rehin alabilir; yerli ve
yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık
kurabilir, kurulu ortaklıklara katılabilir, mevcut
işletmelere iştirak edebilir, birleşebilir, devir
alabilir, aracılık ve
portföy yöneticiliği
yapmamak kaydı ile bunların hisselerini,
tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir,
satabilir, mübadele edebilir, Ana Sözleşmenin
4.27 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla,
rehin ve teminat olarak gösterebilir. Yurt içinde
ve dışında şube, irtibat bürosu, temsilcilik,
acentelik, bayilik, mümessillik açabilir.

Faaliyet konuları ile ilgili olarak veya sair
konularda, Sermaye Piyasası Kanunu
gereğince örtülü kazanç dağıtımı yasağına
uymak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında
yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere
ortak olabilir veya pay satın alabilir; sahip
olduğu payları 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunun 37 inci maddesinde
tanımlanan
yatırım
hizmetleri
ve
faaliyetleri niteliğinde olmamak şartı ile
satabilir, satın alabilir, başka paylar ile
değiştirebilir, Esas Sözleşmenin 4.27.
madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, rehin
edebilir, rehin alabilir; yerli ve yabancı gerçek
ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, kurulu
ortaklıklara katılabilir, mevcut işletmelere
iştirak edebilir, birleşebilir, devir alabilir, 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 37 inci
maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri
ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile
bunların paylarını, tahvillerini, diğer menkul
kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele
edebilir, Esas Sözleşmenin 4.27. madde
hükmü saklı kalmak kaydıyla, rehin ve
teminat olarak gösterebilir. Yurt içinde ve
dışında şube, irtibat bürosu, temsilcilik,
acentelik, bayilik, mümessillik açabilir.

24.

Şirket bünyesinde iştigal konusu ile ilgili olarak
AR-GE merkezi oluşturabilir.

25.

24.

Şirket bünyesinde iştigal konusu ile ilgili
olarak AR-GE merkezi oluşturabilir.

Şirketin amaç ve konusun icap ettirdiği bütün

16

ticari işleri ve muameleleri icra ve ifa edebilir 25.
ve
bütün
bu
amaç
ve
konularını
gerçekleştirmek için yukarıda belirtilen işletme
amaç ve konuları çerçevesinde kalmak
şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam
edebilir.
26.

27.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri 26.
uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni
ile, yurt içinde ve yurt dışında mevzuatın
müsaade ettiği her türlü menkul kıymet
ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç
edebilir, ihraç ettiği sermaye piyasası
araçlarını halka arz edebilir. Bu menkul
kıymetlerin ve/veya diğer sermaye piyasası
araçlarının ihracı ile ilgili şartlar Genel Kurul
tarafından tespit edilir veya ilgili mevzuatın
müsaadesi nispetinde Genel Kurul bu
hususta Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir.
Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine,
garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek 27.
dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
belirlenen esaslara uyulur.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve 28.
gerekli görülebilecek iş ve işlemlere Yönetim
Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile
girebilir, ana sözleşme değiştirilmesi mahiyetinde
olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası
Kurulu ve
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile
gerekebilecek sair mercilerden gereken izinler
alınacak ve gerekli tescil ve ilan yapılacaktır.

Şirketin amaç ve konusun icap ettirdiği bütün
ticari işleri ve muameleleri icra ve ifa edebilir
ve
bütün
bu
amaç
ve
konularını
gerçekleştirmek için yukarıda belirtilen
işletme amaç ve konuları çerçevesinde
kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve
borçları iltizam edebilir.
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni
ile, yurt içinde ve yurt dışında mevzuatın
müsaade ettiği her türlü menkul kıymet
ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç
edebilir, ihraç ettiği sermaye piyasası
araçlarını halka arz edebilir. Bu menkul
kıymetlerin ve/veya diğer sermaye piyasası
araçlarının ihracı ile ilgili şartlar Yönetim
Kurulu tarafından tespit edilir.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine,
garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek
dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
belirlenen esaslara uyulur.
Şirketin iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili
olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun
örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin
hükümler saklıdır.

MADDE 6- SERMAYE

MADDE 6- SERMAYE

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.10.2008 tarih ve
27/1073 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 15.10.2008 tarih ve 27/1073 sayılı
izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-YTL (bir
milyar beş yüz milyon Yeni Türk Lirası) olup her biri 1.YTL (bir Yeni Türk Lirası) itibari değerde 1.500.000.000
(bir milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür.

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL (bir
milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.- TL (bir
Türk Lirası) itibari değerde 1.500.000.000 (bir milyar beş
yüz milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2012 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

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) 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
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kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket
çıkarılmış
sermayesi
tamamı
ödenmiş
242.187.500.- YTL. (iki yüz kırk iki milyon yüz seksen
yedi bin beş yüz Yeni Türk Lirası)’dır. Bu sermaye, her
biri 1.- YTL. (bir Yeni Türk Lirası) itibari değerde
242.187.500 (iki yüz kırk iki milyon yüz seksen yedi bin
beş yüz) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirket çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 363.281.250
.- TL. (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz
elli Türk Lirası)’dır. Bu sermaye, her biri 1.- TL. (bir Türk
Lirası) itibari değerde 363.281.250 (üçyüz altmış üç
milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli) adet hamiline yazılı
paya bölünmüştür.

Yönetim kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç
ederek çıkarılmış sermayeyi artırmağa yetkilidir.

Yönetim kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç
ederek çıkarılmış sermayeyi artırmağa yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay
çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını
kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu
fıkrada tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca
alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği
esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay
çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını
kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu
fıkrada tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca
alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği
esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7- SERMAYENİN ARTIRILMASI

MADDE 7- SERMAYENİN ARTIRILMASI VE
RÜÇHAN HAKLARI

Şirketin sermayesi gerekli yasal izinler alınmak
kaydıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre artırılabilir.

Şirketin sermayesi gerekli yasal izinler alınmak
kaydıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre artırılabilir.
Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, yeni
çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye
oranına göre, alma hakkını haizdir. Ancak,
Yönetim Kurulu yeni pay alma haklarını
sınırlandırmak hususunda yetkilidir. Sermaye
artışlarında pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarının kullanılması ile ilgili şekil şartlarını
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak
Yönetim Kurulu tayin eder. Esas Sözleşmenin 6
ıncı maddesinde yer alan yetkilerine ilaveten
Yönetim Kurulu nominal değerinin altında pay
çıkarmaya yetkilidir. .

MADDE 8- SERMAYENİN AZALTILMASI

MADDE 8- SERMAYENİN AZALTILMASI

Şirketin sermayesi gerekli yasal izinler alınmak
kaydıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Şirketin sermayesi gerekli yasal izinler alınmak
kaydıyla Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası
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Kanunu hükümlerine göre azaltılabilir.

Kanunu ve
azaltılabilir.

ilgili

mevzuatı

hükümlerine

göre

MADDE 9- USUL
Sermaye
artışlarında
hissedarların
rüçhan
haklarının kullanılması ile ilgili şekil şartlarını Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu
Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak Yönetim
Kurulu tayin eder.

MADDE 9- ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP
VE REHİN OLARAK KABUL ETMESİ
Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye
Piyasası
Kanununda
belirlenen
sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap edebilir
ve rehin olarak kabul edebilir.

MADDE 10- PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ
MADDE 10- PAYLARIN ŞEKLİ
Pay senetlerinin şekli hususunda Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uygulanır. Şirketin halka arz
edilmesinden sonra, Şirketin ihraç edeceği paylara
ilişkin pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye
Piyasası
Mevzuatı
hükümlerine
ve
hisse
senetlerinin kaydîleştirilmesine dair esaslara
uyulacaktır.

Şirketin ihraç etmiş olduğu ve ihraç edeceği
paylar hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümlerine ve payların kaydîleştirilmesine ve
kayden izlenmesine dair usul ve esaslara
uyulacaktır.

MADDE 11- SERMAYE PİYASALARI ARAÇLARI

MADDE 11- SERMAYE PİYASALARI ARAÇLARI

Şirket, genel kurul kararı ile, yurtiçinde veya
yurtdışında teminatlı veya teminatsız, aracılık
faaliyeti ve menkul kıymet portföy yönetim
şirketlerinin faaliyet konusuna girmemek kaydıyla,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Bakanlar Kurulu’nun ilgili kararnameleri ve diğer
mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde ve ilgili
mevzuat hükümlerine göre, genel kurul kararı ile,
yurt içinde ve yurt dışında her türlü tahvil,
finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi,
kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir
tahvil, katılma intifa senetleri ve sermaye piyasası
aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri
ihraç edebilir. Şirketin çıkaracağı sermaye piyasası
araçlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümlerine uyulacaktır.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 37
inci maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ve
faaliyetleri niteliğinde olmaması kaydıyla, Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümlerine göre, yönetim kurulu
kararı ile, yurt içinde ve/veya yurt dışında
teminatlı veya teminatsız her türlü tahvil ve
benzeri borçlanma araçları, finansman bonosu,
kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil,
pay senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa
senetleri, varlığa dayalı senetler, iskonto esası
üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma
senetleri,
alma
ve
değiştirme
hakkını
haiz senetler ve sermaye piyasası aracı olarak
kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.
Şirketin çıkaracağı sermaye piyasası araçlarına
ilişkin
olarak
Sermaye
Piyasası
Mevzuatı
hükümlerine uyulacaktır. Yönetim kurulu yukarıda
bahsi geçen sermaye piyasası aracı ihraçlarında
ihracın türü, vadesi, faiz oranı, tutarı gibi tüm
hususları belirlemeye yetkilidir.

MADDE 12- SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ VE
PAYLARIN DEVRİ

MADDE 12- PAYLARIN DEVRİ

12.1. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu
tarafından aksi kararlaştırılmadıkça hissedarlardan
her birinin Şirket sermayesindeki payı ile orantılı
miktarda yeni pay alma hakkı vardır.

Payların devrinde herhangi bir sınırlama yoktur.
Payların devri konusunda Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı
ve Türk
Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.
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12.2. Payların devrinde herhangi bir sınırlama
yoktur. Payların devri konusunda Sermaye Piyasası
Kanunu, Yönetmelik ve Tebliğleri ile İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği’ne
uyulur.
MADDE 13- YÖNETİM KURULU
13.1

MADDE 13- YÖNETİM KURULU

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar 13.1.
arasından
seçilecek en az 9 (dokuz)
üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından
idare olunur.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet
alanına ilişkin işlem ve tasarrufları
düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel
bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş
ve deneyimli, mali tablo ve raporları
irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen
yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi
13.2.
esastır.

13.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil tüm
Yönetim
Kurulu
Üyeleri
hissedarlar
tarafından Genel Kurul’da aday gösterilen
kişiler arasından, Genel Kurul toplantı ve
karar nisaplarına uygun olarak seçilir.
Bağımsız
Yönetim
Kurulu
Üyelerinin
bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde
Yönetim Kurulunu, kamuya duyurulmak
üzere, durumdan derhal haberdar etmeleri
şarttır. Bu durumda bağımsız yönetim
kurulu üyesi ilke olarak istifa eder ve yerine
yeni bağımsız üye seçilir. Asgari bağımsız
üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen
SPK mevzuatına uygun olarak yetkili komite
yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar
görev yapmak üzere boşalan üyeliklere
bağımsız üye seçimi için değerlendirme
yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı
olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Bu
maddede yer alan hüküm, bağımsız yönetim
kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini
yerine getiremeyecek duruma gelmesi
halinde de geçerlidir.
Yukarıda yeralan hükümlerle ilgili olarak
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
saklıdır.

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilen 11
(onbir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu
tarafından yönetilir ve temsil olunur.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun
kurumsal
yönetime
ilişkin
düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet
alanına
ilişkin
işlem
ve
tasarrufları
düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel
bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş
ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme
yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim
görmüş kişilerden seçilmesi esastır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil tüm
Yönetim Kurulu Üyeleri pay sahipleri
tarafından Genel Kurulda aday gösterilen
kişiler arasından, Genel Kurul toplantı ve
karar nisaplarına uygun olarak seçilir.
Bağımsız
Yönetim
Kurulu
Üyelerinin
bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde
Yönetim Kurulunu, kamuya duyurulmak
üzere, durumdan derhal haberdar etmeleri
şarttır. Bu durumda bağımsız yönetim kurulu
üyesi ilke olarak istifa eder ve yerine yeni
bağımsız üye seçilir. Asgari bağımsız üye
sayısının yeniden sağlanmasını teminen SPK
mevzuatına uygun olarak yetkili komite
yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar
görev yapmak üzere boşalan üyeliklere
bağımsız üye seçimi için değerlendirme
yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı
olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Bu maddede
yer alan hüküm, bağımsız yönetim kurulu
üyesinin istifa etmesi veya görevini yerine
getiremeyecek duruma gelmesi halinde de
geçerlidir.
Yukarıda yer alan hükümlerle ilgili olarak
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
saklıdır.
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13.3.
13.3.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen, fakat
hissedar olmayan bir kimse, Hissedar
olduktan sonra göreve başlayabilir. Şirket’in
hissedarı olan bir tüzel kişinin temsilcisi olan
gerçek kişinin mezkur tüzel kişi ile bir
ilişkisinin kalmadığının o tüzel kişi tarafından
Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilmesi
halinde, sözü geçen gerçek kişi Yönetim
Kurulu Üyeliği’nden istifa etmiş sayılır.

Herhangi bir sebepten dolayı bir üyelik
boşalırsa Yönetim Kurulu kanuni şartları
haiz birini ilk Genel Kurulun onayına
sunmak üzere geçici olarak Yönetim
Kurulu Üyesi seçer. Bu yolla Yönetim
Kurulu’na seçilmiş olan Üye onaya
sunulduğu Genel Kurul Toplantısına kadar
görev yapar ve Genel Kurul tarafından
seçimin onaylanması halinde, yerine
seçildiği
üyenin
kalan
müddetini
tamamlar.
Boşalan bağımsız üyeliklere bağımsız üye
seçimi
Esas
Sözleşmenin
13.2.
maddesinin ilgili hükmü ve SPK Kurumsal
Yönetim İlkeleri uyarınca yapılır.

13.4.

İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten 13.4.
dolayı bir veya birkaç üyelik açık bulunursa
Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere ilk Genel
Kurul’un onayına sunmak üzere geçici
olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçer. Bu
suretle Yönetim Kurulu’na seçilmiş olan ilk
toplanacak Genel Kurul Toplantısına kadar
görev yapar ve Genel Kurul tarafından
seçimin tasdiki halinde, yerine tayin
olunduğu üyenin kalan müddetini tamamlar.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun
366. maddesine uygun olarak bir başkan
ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet
etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Boşalan bağımsız üyeliklere bağımsız üye
seçimi Ana Sözleşmenin 13.2 maddesinin
ilgili hükmü ve SPK Kurumsal Yönetim
İlkeleri uyarınca yapılır.
13.5. Yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında
Türk Ticaret Kanununun 318.maddesine
uygun olarak bir başkan ve bir başkan
yardımcısı seçer.
MADDE 14- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV
SÜRESİ

MADDE 14- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV
SÜRESİ

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve
halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere
seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim
Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Genel Kurul Yönetim
Kurulu üyelerini gerekli bulursa her zaman
değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve
halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere
seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu
üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri
Genel Kurul kararıyla her zaman görevden
alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi,
kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an
değiştirebilir.

MADDE 15- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 15- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

15.1. Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri
lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak Yönetim

15.1.

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri
lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak Yönetim
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Kurulu’nun en az her 2 (iki) ayda bir
toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu
Başkanı, Başkan Vekili ve her bir Yönetim
Kurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu
üyelerine en az 10 (on) işgünü öncesinden
davette bulunarak Yönetim Kurulunu
toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını
istediği konuları söz konusu toplantıların
gündemine koymak hakkına sahiptir. Bu
şekilde yapılacak toplantı davetleri
elektronik posta/faks yoluyla yapılır.
Yönetim Kurulu üyeleri bu davet
merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler.

Kurulu’nun en az her 3 (üç) ayda bir
toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu
Başkanı, Başkan Vekili ve her bir Yönetim
Kurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu
üyelerine en az 7 (yedi) işgünü öncesinden
davette bulunarak Yönetim Kurulunu
toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını
istediği konuları söz konusu toplantıların
gündemine koymak hakkına sahiptir. Bu
şekilde yapılacak toplantı davetleri faks
yoluyla yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri bu
davet merasiminden yazılı olarak feragat
edebilirler.

15.2. Yönetim
Kurulu
toplantıları,
Yönetim 15.2.
Kurulunca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe,
Şirket
merkezinde yapılır.

Yönetim
Kurulu
toplantıları,
Yönetim
Kurulunca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe,
Şirket merkezinde yapılır.

15.3.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına
katılma hakkına sahip olanlar, bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527
inci maddesi uyarınca elektronik ortamda
da
katılabilirler.
Şirket,
Ticaret
Şirketlerinde
Anonim
Şirket
Genel
Kurulları Dışında Elektronik Ortamda
Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca, hak sahiplerinin bu
toplantılara
elektronik
ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkân
tanıyacak elektronik toplantı sistemini
kurabileceği
gibi
bu
amaç
için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet
satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket
esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca
kurulmuş olan sistem üzerinden veya
destek hizmeti alınacak sistem üzerinden
hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen
haklarını söz konusu Tebliğ hükümlerinde
belirtilen
çerçevede
kullanabilmesi
sağlanır.

MADDE 16- YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
NİSABI

MADDE 16- YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
NİSABI

Yönetim Kurulu toplantı nisabı yönetim kurulu üye
Yönetim Kurulu toplantı nisabı yönetim kurulu üye sayısının çoğunluğudur. Bu kural Yönetim Kurulu
sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Yönetim kurulu üye toplantısının elektronik ortamda yapılması
sayısının yarısı hesaplanırken buçuklu sayı elde halinde de uygulanır.
edilmesi halinde tama iblağ edilir.
MADDE 17- YÖNETİM KURULU KARARLARI
17.1.

Yönetim Kurulu’nun işlem ve faaliyetleri,

MADDE 17- YÖNETİM KURULU KARARLARI
17.1.

Yönetim Kurulu’nun işlem ve faaliyetleri,
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alınan kararlara dayanır. Yönetim Kurulu
yetki alanına dahil her hususta karar almaya
salahiyetlidir.
17.2. Yönetim Kurulu, gündemde olmayan konular
hakkında karar alamaz. Ancak bütün
Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu
bir toplantıda oy birliği ile gündemde
olmayan bir konu toplantı gündemine
alınabilir.

alınan kararlara dayanır. Yönetim Kurulu
yetki alanına dahil her hususta karar almaya
salahiyetlidir.
17.2.

Yönetim Kurulu, gündemde olmayan konular
hakkında karar alamaz. Ancak bütün Yönetim
Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu bir
toplantıda oy birliği ile gündemde olmayan bir
konu toplantı gündemine alınabilir.

17.3.

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri
toplantı yapılması isteminde bulunmadığı
takdirde, yönetim kurulu kararları, Türk
Ticaret Kanununun 390 (4). maddesinin
hükümleri uyarınca, aynı önerinin tüm
yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması
kaydıyla, kurul üyelerinden birinin belirli
bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış
önerisine, tüm üyelerin yazılı onayı
alınmak suretiyle de verilebilir.

17.4. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karar yeter 17.4.
sayısı yönetim kurulu üye sayısının yarıdan
bir fazlasıdır. Yönetim kurulu üye sayısının
yarısı hesaplanırken buçuklu sayı elde
edilmesi halinde tama iblağ edilir.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karar yeter
sayısı yönetim kurulu üye tam sayısının
çoğunluğudur.

17.3.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun
330/2. Maddesi uyarınca toplantı
yapılmaksızın da karar alabilir. Bütün
Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılan ve
imzalarıyla onaylanan yazılı bir karar her
bakımdan usule uygun olarak toplanan ve
üyelerin tamamının katıldığı bir toplantıda
kabul edilen bir karar gibi işlem görecektir.

MADDE 18- YÖNETİM KURULU’NUN
GÖREVLERİ

MADDE 18- YÖNETİM KURULU’NUN
GÖREVLERİ

Genel Kurul tarafından aksine bir karar verilmediği Genel Kurul tarafından aksine bir karar verilmediği
sürece, Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
sürece,
Yönetim
Kurulu’nun
Türk
Ticaret
Kanununun 375. maddesi hükümleri ile diğer
ilgili hükümlerinde belirtilen görev ve yetkilere
ilaveten görevleri şunlardır:
18.1.

Şirket kârının dağıtımı, her türlü ihtiyat
fonunun oluşturulması, şirket merkezinin
yerinin değiştirilmesi, şube ve irtibat büroları
açılması ve kapatılması konularında Genel
Kurullara teklif sunmak Şirketin yatırım ve
maliye politikaları, yıllık mali belge ve
raporları, yıllık bütçe ve teşkilat yapısı
konularında Genel Kurullara bilgi ve rapor

18.1.

Şirket kârının dağıtımı, her türlü ihtiyat
fonunun oluşturulması, şirket merkezinin
yerinin değiştirilmesi, şube ve irtibat büroları
açılması ve kapatılması konularında Genel
Kurullara teklif sunmak Şirketin yatırım ve
maliye politikaları, yıllık mali belge ve
raporları, yıllık bütçe ve teşkilat yapısı
konularında Genel Kurullara bilgi ve rapor
sunmak;
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sunmak;
18.2.

Genel Kurullara Esas Sözleşme’de değişiklik
ve düzeltme yapılması ile Şirket kayıtlı
sermayesinin artırılması konularında teklifte
bulunmak;

18.3. Genel Kurul’u toplantıya çağırmak;

18.3.

Genel Kurulu toplantıya çağırmak yıllık
faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim
açıklamasının düzenlenmesi ve Genel
Kurula sunulması, Genel Kurul
toplantılarının hazırlanması ve Genel
Kurul kararlarının yürütülmesi;

18.4. Tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları
defterlere ilaveten aşağıdaki defterleri
tutmak;

18.4.

Tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları
defterlere ilaveten Şirketin yönetim kurulu
karar defterini ve Genel Kurul karar
defterini tutmak;

18.5. Bir önceki mali yıla ait bilançoyu Türk
Kanunları’nın öngördüğü çerçevede
hazırlayıp, Genel Kurul toplantısı öncesinde
TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatının
belirlediği süre çerçevesince incelemek
üzere hissedarlara sunmak ve gerekli her
türlü defteri tutmak.

18.5.

Yılsonu finansal tablolarını Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak hazırlanmasını sağlayıp, Genel
Kurul toplantısı öncesinde Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuatının belirlediği süre
çerçevesince incelenmek üzere pay
sahiplerinin bilgisine sunmak ve gerekli
her türlü defteri tutmak;

18.6. Her mali yılın sonunda bilançoya ilaveten
Şirket’in ticari, mali ve ekonomik durumunu,
yapılmış olan işlemlerin bir özetini ve
hissedarlara dağıtılacak temettü ve ayrılacak
yedek akçe hususundaki bir öneriyi içerir bir
raporu Genel Kurul tarihi öncesinde TTK ve
Sermaye Piyasası mevzuatının belirlediği
süre çerçevesince incelenmek üzere
hissedarlara sunmak.

18.6.

Yılsonu finansal tablolarına ilaveten
Şirket’in ticari, mali ve ekonomik durumunu,
yapılmış olan işlemlerin bir özetini ve pay
sahiplerine dağıtılacak temettü ve ayrılacak
yedek akçe hususundaki bir öneriyi Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
hükümlerinde öngörülen sair bilgileri içerir
yıllık faaliyet raporunu Genel Kurul tarihi
öncesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatının belirlediği süre
çerçevesince incelenmek üzere pay
sahiplerinin bilgisine sunmak;

18.2.

Genel Kurullara Ana Sözleşme’de değişiklik
ve düzeltme yapılması ile Şirket kayıtlı
sermayesinin artırılması konularında teklifte
bulunmak;

Genel Kurul Karar Defteri: Genel Kurul Kararları
toplantı tutanaklarını içerir.
Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu
toplantı tutanaklarını içerir.
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18.7. Şirketin yıllık bütçesini onaylamak;
18.7.

Şirketin yıllık bütçesini onaylamak,

18.8.

Ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye tavanı
tutarına kadar sermaye artırımına karar
vermek ve Yönetim Kurulu tarafından yerine
getirilmesi
gerekli
her
türlü
işlemi
gerçekleştirmek.

18.8.

Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye tavanı
tutarına kadar sermaye artırımına karar
vermek ve Yönetim Kurulu tarafından yerine
getirilmesi
gerekli
her
türlü
işlemi
gerçekleştirmek;

18.9.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde mali tabloları düzenlemek, bu
mali tabloların bağımsız denetimini yaptırmak
ve kamuya açıklamak.

18.9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde mali tabloları düzenlemek, bu
mali
tabloların
bağımsız
denetimini
yaptırmak ve kamuya açıklamak.

MADDE 19- YÖNETİM KURULU KARARLARI
İLE İLGİLİ İŞLEMLER

MADDE 19- YÖNETİM KURULU KARARLARI
İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Yönetim
Kurulu Kararı hazırlanarak toplantıda hazır bulunan
Yönetim Kurulu üyelerine imzalatılır. Bu şekilde
alınan ya da 17.3. madde uyarınca, toplantı
yapılmaksızın tüm Yönetim Kurulu Üyelerine
imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu
Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya
katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve
toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu
şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları
Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.

Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Yönetim
Kurulu Kararı hazırlanarak toplantıda hazır bulunan
Yönetim Kurulu üyelerine imzalatılır. Yönetim
Kurulu toplantısı yapılmak suretiyle alınan
Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı
tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin
isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer
alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu
Kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine
yapıştırılır. Esas Sözleşmenin 17.3. maddesi
uyarınca, toplantı yapılmaksızın alınan
kararlarda; karar önerisinin sunulduğu tüm
Yönetim Kurulu Üyelerinin isimleri, karar tarihi
ile alınan karar metni yer alır ve kararın
tüm üyeler tarafından imzalanması gerekir,
onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir,
ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların
tümünün yönetim kurulu karar defterine
yapıştırılması veya üyelerin imzalarını içeren bir
karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi
kararın geçerliliği için gereklidir.

MADDE 20- TİCARİ DEFTERLER VE SIR
SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
20.1.

Hissedarlar, şüpheli gördükleri hususlara,
denetçilerin dikkatini çekmeye ve gerekli
açıklamayı istemeye yetkilidirler.

MADDE 20- BİLGİ ALMA HAKKI VE SIR
SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
20.1.

Pay sahipleri, şüpheli gördükleri hususlara
ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı
kapsamında belirlenen
şekilde gerekli
açıklamayı istemeye yetkilidirler.
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20.2.

Her ortak, her ne suretle olursa olsun 20.2.
öğrenmiş olduğu Şirket’e ait sırlarını,
sonradan hissedarlık haklarını kaybetmiş
olsa dahi daima gizli tutmaya mecburdur. Bu
yükümlülüğü yerine getirmeyen ortak
meydana gelecek zararlardan Şirket’e karşı
mesuldür.
Ancak,
Sermaye
Piyasası
Mevzuatı uyarınca açıklanması gereken
bilgiler hakkında bu madde hükümleri
uygulanmaz.

MADDE 21- İDARE VE TEMSİL

Her bir pay sahibi, her ne suretle olursa
olsun öğrenmiş olduğu Şirket’e ait sırlarını,
sonradan pay sahipliği haklarını kaybetmiş
olsa dahi daima gizli tutmaya mecburdur. Bu
yükümlülüğü yerine getirmeyen pay sahibi
meydana gelecek zararlardan Şirket’e karşı
mesuldür.
Ancak,
Sermaye
Piyasası
Mevzuatı uyarınca kamuya
açıklanan
bilgiler hakkında bu madde hükümleri
uygulanmaz.

MADDE 21- İDARE VE TEMSİL

21.1.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve 21.1.
temsil olunur. Yönetim Kurulu Şirket’in amaç
ve konusuna giren her çeşit işlemi, hukuki,
mali ve teknik işleri Şirket adına yapmak ve
Şirket adına kullanmak hakkına sahiptir.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve
temsil olunur. Yönetim Kurulu Şirket’in amaç
ve konusuna giren her çeşit işlemi, hukuki,
mali ve teknik işleri Şirket adına yapmak ve
Şirket adına kullanmak hakkına sahiptir.

21.2.

Yönetim Kurulu,
Sermaye Piyasası 21.2.
Mevzuatına uymak kaydıyla her nevi
gayrimenkullerin ve Türk Medeni Kanunu
hükümleri uyarınca gayrimenkul hükmünde
sayılan varlıklar ile hakların alım ve satımları
ile ilgili olarak Şirket adına ilgili tapu sicil
muhafızlıkları
nezdinde
gerekli
ferağ
takrirlerini almak ve vermek, bu gibi
gayrimenkulleri veya gayrimenkul hükmünde
sayılan varlıklar ve hakları Ana Sözleşmenin
4.27 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla,
teminat olarak göstermek suretiyle üçüncü
şahıslarla akdedilecek kısa, orta, uzun
vadeli borçlanmalarda, bu gayrimenkuller
veya gayrimenkul hükmünde sayılan
varlıklar ve haklar üzerinde üçüncü şahıslar
lehine ipotek tesis etmek, üçüncü şahısların
Şirket lehine verecekleri her derece ve
sıradaki ipotekleri tapu sicil muhafızlıkları
nezdinde kabul etmek ve bunlarla ilgili
vesika ve kayıtları imzalamak gerektiğinde
bu ipotekleri feshetmek gibi işlemleri yapar.

Yönetim
Kurulu,
Sermaye
Piyasası
Mevzuatına uymak kaydıyla
üçüncü
şahıslarla akdedilecek kısa, orta, uzun vadeli
borçlanmalarda, bu gayrimenkuller veya
gayrimenkul hükmünde sayılan varlıklar ve
haklar üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek
tesis etmek, üçüncü şahısların Şirket lehine
verecekleri her derece ve sıradaki ipotekleri
tapu sicil muhafızlıkları nezdinde kabul etmek
ve bunlarla ilgili vesika ve kayıtları imzalamak
gerektiğinde bu ipotekleri feshetmek gibi
işlemleri yapar.

21.3.

Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisinin 21.3.
tümünü veya bir kısmını Yönetim Kurulu
kararı ile üyeleri arasından seçeceği bir
murahhas üyeye bırakabilir. Yönetim Kurulu
atayacağı bir genel müdürü veya diğer
müdürleri veya memurları şirket işlerinin
icrası ile ilgili olarak yetkili kılabilir ve bunlara
şirket adına imza yetkisi verebilir veya böyle
atamalar yapma yetkisini icra komitesine
bırakabilir. Genel müdüre, müdürlere ve

Temsil Yetkisinin Devri
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun
370(2). maddesi uyarınca temsil yetkisini
Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya daha
fazla murahhas üyeye ve/veya bir ya da
birkaç yönetim kurulu üyesine ve/veya
Yönetim Kurulu Üyesi olmayan müdürlere
kısmen veya tamamen devredebilir.
Temsil yetkisi verilenlerin yetki süresi
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21.4.

memurlara Türk Ticaret Kanunun 342.
maddesi ve müteakip maddeler hükümleri
uygulanır. Genel müdürün, diğer müdürlerin
ve imza vaz’ı yetkisini haiz memurların
vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin
seçildikleri süreler ile sınırlı değildir.

Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı
değildir. Ancak her durumda en az bir
yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine
sahip olması şarttır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin 21.4.
ve
yapılacak
sözleşmelerin
geçerli
olabilmesi için bunların Şirketin unvanı altına
konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin
imzasını taşıması gereklidir.

Yönetimin Devri
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunun
367(1). maddesine göre düzenleyeceği bir
iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya
tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan bir
veya daha fazla murahhas üyeye ve/veya
bir ya da birkaç yönetim kurulu üyesine
ve/veya Yönetim Kurulu Üyesi olmayan
müdürlere ve müdür yardımcılarına
devretmeye yetkilidir. Böyle bir iç yönerge
hazırlandığı takdirde, Yönetim Kurulu
istem üzerine pay sahiplerini bu iç
yönerge
hakkında,
yazılı
olarak
bilgilendirir.
Türk
Ticaret
Kanunu’nun
375.
maddesindeki
ve
diğer
ilgili
maddelerindeki devredilemez görev ve
yetkiler saklıdır.

21.5.

Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, 21.5.
kendisine sunulacak hususları hazırlamak,
bütün önemli meseleler ile bilançonun
tanzimi hakkında rapor vermek, kararların
tatbikine nezaret etmek üzere üyeler
arasından seçilecek bir icra komitesi ve
lüzumu kadar komite veya komisyon
21.6.
kurabilir.

MADDE 22- YASAK İŞLEMLER VE
SORUMLULUKLAR

Şirket
tarafından
verilecek
bütün
belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin
geçerli olabilmesi için bunların Şirketin
unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama
yetkili iki kişinin imzasını taşıması
gereklidir.
Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek,
kendisine sunulacak konularda rapor
hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç
denetim amacıyla
içlerinde
yönetim
kurulu üyelerinin de bulunabileceği
komiteler ve komisyonlar kurabilir.

MADDE 22- YASAK İŞLEMLER VE
SORUMLULUKLAR

Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul’un Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurulun
onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu’nun 395(1) ve
396(1). maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.
335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey
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yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar
kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek
nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi
için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli
ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi
verilmelidir.

yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar
kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları
ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem
yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul
tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu
işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmelidir.
Yukarıda yer alan hükümlerle ilgili olarak
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

MADDE 23- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
ÜCRET VE HUZUR HAKKI

MADDE 23- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
MALİ HAKLARI

Yönetim Kurulu Üyelerine, tutarı Esas Sözleşmeyle
Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret veya huzur veya Genel Kurul Kararıyla belirlenmiş olmak
hakkı verilip verilmemesi ve verilecekse miktarı şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve
yıllık kardan pay ödenebilir.
Genel Kurul tarafından tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin olarak Sermaye
ücretlendirme esaslarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.
Piyasası Mevzuatına uyulur.
MADDE 24- DENETÇİLER

MADDE 24- DENETİM

24.1. Genel Kurul, pay sahiplerince önerilen adaylar Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
arasından en fazla iki yıl için üç (3) denetçi Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun
olarak Genel Kurul tarafından seçilecek denetçi
seçer.
tarafından
yürütülür.
Denetçinin
seçimi,
24.2. Genel Kurul, yukarıdaki prensiplere sadık görevden alınması, sözleşmesinin feshi, şirket
kalmak şartıyla, denetçileri her zaman azil ve denetimin usul ve esasları hakkında Türk Ticaret
yerlerine başkalarını tayin edebilir. Pay Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
sahipleri
arasından
seçilen
denetçiler mevzuatı hükümlerine uyulur.
azillerinden dolayı tazminat isteyemezler.
24.3. Müddetleri
biten
denetçilerin
tekrar
seçilmeleri mümkündür. Denetçiler, aynı
zamanda
Yönetim
Kurulu
üyeliklerine
seçilemeyecekleri gibi, Şirket’in çalışanı dahi
olamazlar. Görev süreleri sona eren Yönetim
Kurulu
üyeleri,
Genel
Kurul’ca
ibra
edilmedikçe, denetçiliğe seçilemezler.
24.4. Herhangi bir denetçinin ölümü, istifası veya
bir maniden dolayı vazifesini yapamayacak
durumda olması halinde, diğer denetçiler
Şirket ana sözleşmesinin 24.1 Madde
hükümleri saklı kalmak üzere, yerine birisini
seçerler.
24.5. Denetçilerin tayin ve azilleri ile ilgili kararlar
Yönetim Kurulu tarafından derhal Ticaret
Siciline tescil ettirilerek, Türk Ticaret
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Kanunu’nun
olunur.

37.

Madde

hükmünce

ilan

24.6. Şirket’in yıllık mali tabloları ile, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri uyarınca
bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu
kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu
tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul
tarafından onaylanmış, uluslararası alanda
tanınmış bir bağımsız dış denetim firması
tarafından denetlenecektir. Sermaye Piyasası
Kurulu’nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve
bağımsız
denetleme
hakkındaki
düzenlemelerine uyulur.

MADDE 25- DENETÇİLERİN GÖREVLERİ
25.1.

-

MADDE 25- DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Denetçilerin görevleri, Şirket’in iş ve Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve
muamelelerini denetlemektir. Hususiyle ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
denetçiler şu görevlerle yükümlüdürler:
mevzuatı hükümleri uygulanır.
Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleriyle işbirliği
yaparak bilançonun tanzim şeklini tayin
etmek

-

Şirket muameleleri hakkında bilgi edinmek
ve lüzumlu kayıtların intizamla tutulmasını
sağlamak maksadıyla en azından altı ayda
bir defa Şirket’in defterlerini incelemek.

-

Üç aydan fazla ara verilmemek üzere rehin
veya teminat olarak yahut Şirket’in
kasasında saklanmak üzere teslim olunan
her nevi kıymetli evrakın mevcut olup
olmadığını tahkik etmek ve bunu kayıtlara
geçirmek.

-

Hissedarların Genel Kurul toplantılarına
iştirakleri için gerektiği bildirilen şartların
yerine getirilip getirilmediğini incelemek.

-

Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek.

-

Tasfiye muamelelerine nezaret etmek.

-

Yönetim Kurulu’nun ihmali halinde olağan ve
olağanüstü olarak Genel Kurul’u toplantıya
davet etmek.

-

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmak.
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-

Yönetim Kurulu üyelerinin kanun ve Ana
Sözleşme hükümlerine tamamıyla riayet
etmelerine nezaret etmek.

25.2.

Denetçilerin yukarıda yazılı denetim yetkileri,
Ana Sözleşme veya Genel Kurul kararı ile
sınırlandırılamaz.

25.3.

Denetçilerin görev ve sorumlulukları genel
olarak Türk Ticaret Kanunu Madde 353 ve
359 arasında belirtilmiştir.

25.4.

Denetçiler, söz ve oy hakkı olmaksızın
Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.
MADDE 26- DENETÇİLERİN ÜCRETİ

MADDE 26- DENETÇİLERİN ÜCRETİ
Denetçilere ücret (aylık) verilip verilmemesi,
verilecekse miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Denetçilere verilecek ücret hakkında Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

MADDE 27- GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 27- GENEL KURUL TOPLANTILARI
27.1. Toplanma
Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak
toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket’in
hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde,
olağanüstü Genel Kurul toplantıları da lüzum hasıl
oldukça yapılır.

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü
şekilde, Yönetim Kurulu veya denetçiler tarafından
toplantıya çağrılabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu Şirket
sermayesinin toplam olarak en az %5’ini temsil
eden sayıda hissesini elinde bulunduran hissedar
veya hissedarların Genel Kurul toplantısı yapılması
ile ilgili gerektirici sebepleri bildiren yazılı taleplerin
istenilen gündem ile birlikte teslim alınması üzerine
Türk Ticaret Kanunu’nun 366. ve 367. Maddeleri
uyarınca Genel Kurul’u toplantıya davet etmeye
mecburdur.

27.1. Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul
Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım
Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak
toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantıları
Şirket’in hesap devresinin sonundan itibaren
3 ay içinde, olağanüstü Genel Kurul
toplantıları da lüzum hasıl oldukça yapılır.
Genel Kurul toplantıları şirketin Genel
Kurul “İç Yönerge”sine uygun olarak
gerçekleştirilir.
Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu’nun
öngördüğü
şekilde,
Yönetim
Kurulu
tarafından toplantıya çağrılabilir. Ayrıca
Yönetim Kurulu Şirket sermayesinin toplam
olarak en az %5’ini temsil eden sayıda payını
elinde bulunduran pay sahibinin veya pay
sahiplerinin Genel Kurul toplantısı yapılması
ile ilgili gerektirici sebepleri bildiren yazılı
taleplerin istenilen gündem ile birlikte teslim
alınması üzerine Türk Ticaret Kanunu’nun
411. ve 412. Maddeleri uyarınca Genel
Kurulu toplantıya davet etmeye mecburdur.
Genel Kurul toplantısına elektronik
ortamda katılım:
Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma
hakkı
bulunan
hak
sahipleri
bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527
nci maddesi uyarınca elektronik ortamda
da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde
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Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri
uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul
toplantılarına
elektronik
ortamda
katılmalarına,
görüş
açıklamalarına,
öneride
bulunmalarına
ve
oy
kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik
Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu
amaç için oluşturulmuş sistemlerden de
hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel
Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu
hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem
üzerinden
hak
sahiplerinin
ve
temsilcilerinin,
anılan
Yönetmelik
hükümlerinde
belirtilen
haklarını
kullanabilmesi sağlanır.

27.2. İhbar
Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri
ve zamanı ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı
sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil,
her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir. Türk Ticaret
Kanununun 370. maddesi hükmü saklıdır.
Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu’nun 355,
365, 366 ve 368. Maddeleri hükümleri ile Sermaye
Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4487 sayılı kanunla
değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları
çıkarılmış sermayenin en az yüzde beşini temsil
eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları,
toplantı gününden en az üç hafta önce Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna
veya yetkili kıldıkları mercie bildirilir.
Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında
yapılacak toplantılar ve bu toplantılarda alınacak
kararlar geçerli değildir.

27.3. Temsilci Tayini
Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendi
aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil
vasıtasıyla temsil olunabilirler. Sermaye Piyasası
Kurulu’nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten
oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

27.2. Genel Kurul Toplantılarına Davet
Genel Kurul toplantılarına davet, ilgili
mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra,
mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme
dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk
Ticaret
Kanunu,
Sermaye
Piyasası
Kanunu
ve
ilgili
diğer
mevzuat
hükümlerinde belirtilen asgari süreler
dikkate alınarak yapılır ve bahsi geçen
mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.
Ayrıca Şirket’in internet sitesinde, Genel
Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuatı ile diğer ilgili mevzuat
uyarınca açıklanması gereken bilgiler
kamuya açıklanır.
İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olduğu
müddetçe, bütün toplantılarda T.C. Gümrük
ve
Ticaret
Bakanlığı
temsilcisinin
bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında
yapılacak toplantılar ve bu toplantılarda
alınacak kararlar geçerli değildir.

27.3. Temsilci Tayini
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri,
vekaletname verdikleri veya aşağıda
belirtildiği şekilde yetkilendirdikleri diğer
bir pay sahibi veya pay sahibi olmayan bir
üçüncü kişi vasıtasıyla temsil olunabilirler.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık
anonim
şirketlerde
vekaleten
oy
kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Genel Kurula pay sahibi yerine temsilcinin
katılacağı durumda temsilcinin kimlik
bilgisinin
Elektronik
Genel
Kurul
Sistemine
kaydedilmesi
zorunludur.
Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı
durumlarda da yetkilendirme bu şekilde
yapılabilir.
MADDE
28TOPLANTILARI

OLAĞAN

GENEL

KURUL
MADDE
28TOPLANTILARI

OLAĞAN

GENEL

KURUL

Olağan Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu
hükümlerinde belirtilen hususlar ile yönetim kurulu Olağan Genel Kurullarda organların seçimi,
tablolar, yönetim
kurulunun yıllık
tarafından hazırlanan gündemde yer alan sair finansal
raporu, karın kullanım şekli, dağıtılacak kar ve
konular müzakere edilip karara bağlanır.
kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi,
yönetim kurulu üyelerinin ibraları, faaliyet
dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer
konular, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde
belirtilen diğer hususlar ile yönetim kurulu tarafından
hazırlanan gündemde yer alan sair konular
MADDE 29- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL müzakere edilip karara bağlanır.
TOPLANTILARI
MADDE 29- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Olağanüstü Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu TOPLANTILARI
hükümleri uyarınca, Olağanüstü Genel Kurulların
karara bağlanması uygun olan her türlü sair husus Olağanüstü Genel Kurul gerektikçe toplanır.
görüşülür ve karara bağlanır.
Olağanüstü Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uyarınca, Olağanüstü Genel Kurulların
karara bağlanması uygun olan her türlü sair husus
MADDE 30- NİSAP VE OYLAMA
görüşülür ve karara bağlanır.
30.1. Toplantı Nisabı

MADDE 30- NİSAP VE OYLAMA

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların 30.1.
toplantı nisabı hakkında Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uygulanır.

Toplantı Nisabı
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların
toplantı nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili
mevzuatı hükümleri uygulanır.

30.2 Oylama
30.2. Oylama
Genel Kurul toplantılarında oylama, bütün
hissedarların basit çoğunluğu ile gizli oylama
yönünde karar alınmadıkça, el kaldırmak sureti ile
yapılır.

Genel Kurulda oylar açık olarak ve el
kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik
ortamda katılımla verilir. Genel Kurul
toplantılarına elektronik ortamda katılma,
temsilci tayin etme, öneride bulunma,
görüş açıklama ve oy verme işlemleri
Merkezi
Kayıt
Kuruluşu
tarafından
sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi
üzerinden yapılır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda alınacak
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kararlara ilişkin karar nisapları hakkında Türk
Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri uygulanır.
Şirket hissedarları ile vekillerinin sahip oldukları her
hisse için (bir oy pusulası üzerinde) bir oy hakkı
30.3.
vardır ve her bakımdan aynı oy hakkına sahiptir.

Şirket pay sahipleri ile temsilcilerinin sahip
oldukları her bir pay için (bir oy pusulası
üzerinde) bir oy hakkı vardır ve her bakımdan
aynı oy hakkına sahiptir.
Karar Nisabı
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların
karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili
mevzuatı hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunun 11. maddesi hükümleri
gereğince Genel Kurul toplantı ve karar nisapları
hususunda Türk Ticaret Kanununun 388 inci
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı
hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında,
Türk Ticaret Kanununun 372 nci maddesindeki
toplantı nisapları uygulanır.
Sermaye Piyasası Kanunun 11. maddesi hükümleri
gereğince Türk Ticaret Kanununun 341, 348, 356,
359, 366, 367 ve 377 nci maddelerinde esas
sermayenin en az onda birini temsil eden pay 30.4
sahiplerine tanınan haklar, ödenmiş sermayenin en
az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından
kullanılır.

Türk Ticaret Kanununda esas sermayenin
en az onda birini temsil eden pay sahiplerine
tanınan haklar, Şirkette esas sermayenin en
az yirmide birini temsil eden pay sahipleri
tarafından kullanılır.
İç Yönerge
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun
ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde
çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun
olarak Genel Kurulun çalışma usul ve
esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç
yönerge hazırlayarak Genel Kurulun
onayına sunar. Genel Kurulun onayladığı
iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

MADDE 31- HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

MADDE 31- HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Genel Kurul Toplantısı için toplantıya bizzat katılan
veya vekili aracılığıyla temsil edilen hissedarların
açık kimliğini, adresini, sahibi olduğu hisselere ve
oy sayısını gösteren bir liste hazırlanacaktır. Bu
liste, hissedarlar veya temsilcileri tarafından
imzalanacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılabilecekler listesi;
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden
izlenen paylara ilişkin pay sahipleri çizelgesine
göre Yönetim Kurulunca hazırlanır ve söz konusu
liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın
yetkilendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri
tarafından imzalanır.
Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurul
toplantısına katılabilecekler listesi, toplantıda
hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri,
Toplantı Başkanı ile mevzuat uyarınca T.C.
Gümrük
ve
Ticaret
Bakanlığı
temsilcisi
bulunması gerektiği durumlarda
Bakanlık
temsilcisi
tarafından
imzalanır
ve
hazır
bulunanlar listesi adını alır.
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MADDE 32- BAŞKANLIK DİVANI

MADDE 32- TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Bütün Genel Kurul toplantıları, toplantıda hazır
bulunan hissedarların seçeceği bir Başkanlık Divanı
tarafından yönetilir. Başkanlık Divanı, bir başkan ve
bir sekreterden oluşur.

Bütün Genel Kurul toplantıları, toplantıda hazır
bulunan pay sahiplerinin seçeceği pay sahibi
olması zorunluluğu bulunmayan bir toplantı
başkanı tarafından yönetilir. Toplantı başkanı,
tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama
memurunu tayin ederek toplantı başkanlığını
oluşturur. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki
teknik
işlemlerin
toplantı
anında
yerine
getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman
kişiler de görevlendirilebilir.

MADDE 33- TUTANAKLAR
Bütün Genel Kurul toplantılarında, toplantıların tam
ve doğru bir kaydı olmak üzere, Türkçe ve İngilizce
toplantı tutanakları hazırlanacak ve bu tutanaklar,
toplantıya katılan bütün hissedarlar veya temsilcileri
tarafından imzalanacaktır.

MADDE
34AÇIKLAMALAR

İLANLAR

MADDE
33TUTANAKLARI

GENEL

KURUL

TOPLANTI

Genel Kurul toplantısında yapılan görüşmeler ve
alınan kararlar, toplantı başkanlığı tarafından
tutanağa yazılır. Genel Kurul toplantısı tutanağı,
toplantı mahallinde ve toplantı sırasında gerekli
sayıda nüsha olarak düzenlenir. Tutanak, toplantı
başkanlığı ve mevzuat uyarınca T.C. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunması gerektiği
durumlarda
Bakanlık temsilcisi tarafından
imzalanır.

RAPORLAR, MADDE 34- İLANLAR

34.1 Şirkete ait ilânlar, Sermaye Piyasası Kurulu 34.1.
Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak
üzere konuya ilişkin düzenlemeler dikkate
alınarak Türk Ticaret Kanununun 37.
maddesinde zikredilen gazete ile en az iki
günlük gazetenin Türkiye nüshasında TTK
ve
Sermaye
Piyasası
Mevzuatının
belirlediği sürede yapılır.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun
olarak yapılır.

34.2.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait
ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve
532. ve 541. maddeleri hükümleri uygulanır.
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilanlara
ilişkin düzenlemelerine uyulur.

34.2.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait
ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve
438. maddeleri hükümleri uygulanır. Ayrıca,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilanlara ilişkin
düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine
göre yapılacak özel durum açıklamaları ile
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek
yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye her türlü açıklamalar, usulüne uygun olarak,
Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü zamanında yapılır.
açıklamalar, usulüne uygun olarak, zamanında
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Şirket’in bütün raporlama şartları Sermaye
Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine
Şirket’in bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası getirilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca
mevzuatına uygun olarak yerine getirilecek ve düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye
öngörülen mali tablo ve raporlar ile, Bağımsız Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar
Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu’nca dahilinde hazırlanacak ve Sermaye Piyasası
belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanacak ve Kurulu’na verilecektir. Şirketin mevzuat gereği
Sermaye Piyasası Kurulu’na verilecektir. Şirketin yapacağı ilânları ayrıca Şirket’in İnternet
mevzuat gereği yapacağı ilânları ayrıca Şirket’in sitesinde de yayınlanır.
İnternet sitesinde de yayınlanır.
yapılır.

MADDE 34 A- KOMİTELER
MADDE 34 A- KOMİTELER
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı
bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere
Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim
Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi
ile Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümlerinin zorunlu tuttuğu
komitelerin yanı sıra görev ve sorumluluklarının
sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak
üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak
gerekli komiteleri kurar. Yönetim Kurulu
tarafından oluşturulan komiteler Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde görev yapar.

Ancak, yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir
Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile Riskin
Erken Saptanması Komitesi oluşturulamaması
durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu
komitelerin görevlerini de yerine getirir.
Komiteleri oluşturma kararlarında görev alanları ve
çalışma esasları işbu Ana Sözleşme hükümleri de
dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir ve kamuya
açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin
görev
ve
çalışma
alanlarını
yeniden
belirleyebileceği gibi başkan ve üyelerinde de
gerekli gördüğü değişikleri yapabilir.

Komiteleri oluşturma kararlarında görev alanları ve
çalışma esasları işbu Esas Sözleşme hükümleri de
dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir ve kamuya
açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin
görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği
gibi başkan ve üyelerinde de gerekli gördüğü
değişikleri yapabilir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve
Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak
Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve
alma yetkileri yoktur; Komitelerin önerdikleri Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna
aittir.
Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve
Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm
çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar
tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme
işleri Yönetim Kurulu Sekretaryası tarafından
yürütülür.
Yukarıda yeralan hükümlerle ilgili olarak Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve
Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm
çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar
tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme
işleri Yönetim Kurulu Sekretaryası tarafından
yürütülür.
Yukarıda yer alan hükümlerle ilgili olarak Sermaye

35

Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.
34.A.1 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

34.A.1 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite, her türlü iç ve
bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde
yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin
yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda
belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli
ve sorumludur:

Denetimden Sorumlu Komite Kurumsal Yönetim
İlkeleri Tebliği ile Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuatı hükümlerine uygun olarak
oluşturulur ve görev yapar.

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve
dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe
standartlarına
uygunluğunun
denetlenerek
denetleme ve yönetim kurullarına yazılı olarak
bildirilmesi,

Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir
Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli
gördüğü yönetici, iç ve bağımsız dış denetçiyi ve
uzmanları toplantılarına davet ederek görüş alış
verişinde bulunabilir. Denetimden Sorumlu Komite
gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulunu
bilgilendirebilir.

- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin,
şirketin iç kontrol ve risk yönetim sisteminin
işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız
denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve
sonuçlandırılması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer
çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını
ve şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını
önleyebilecek
şirket
içi
düzenlemelere
ve
politikalara uyumun gözetilmesi.
Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir
Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü
yönetici, iç ve bağımsız dış denetçiyi ve uzmanları
toplantılarına davet ederek görüş alış verişinde
bulunabilir. Denetimden Sorumlu Komite gerekli
gördüğü
takdirde
Şirket
Genel
Kurulu’nu
bilgilendirebilir.
34 A.2 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
34 A.2 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirkette kurumsal
yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını,
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam
olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar
çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna
kurumsal
yönetim
uygulamalarını
iyileştirici

Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirkette kurumsal
yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını,
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam
olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar
çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna
kurumsal
yönetim
uygulamalarını
iyileştirici
tavsiyelerde bulunur. Kurumsal Yönetim Komitesi
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tavsiyelerde bulunur.

pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını
izler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nde
öngörülen sair görevleri yerine getirir.

MADDE 34 B KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

MADDE 34 B KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve
alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana
sözleşmeye aykırı sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve
alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas
sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal
Yönetim
İlkelerinin
uygulanması
bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve
şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü
kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine
ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Kurumsal
Yönetim
İlkelerinin
uygulanması
bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve
şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü
kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine
ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
MADDE 35- ANA SÖZLEŞME TADİLİ

MADDE 35- ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

35.1. Bu Ana Sözleşme’deki bilumum değişikliklerin 35.1.
tekemmülü ve tatbiki Sermaye Piyasası
Kurulunun uygun görüşüne ve T.C. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.

Bu Esas Sözleşme’deki tüm değişikliklerin
gerçekleştirilmesi
ve
uygulanması
Sermaye
Piyasası
Kurulunun
uygun
görüşüne ve T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.

35.2. Bu Ana Sözleşme’deki bilumum değişiklikler
usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret 35.2. Bu Esas Sözleşme’deki bilumum değişiklikler
Siciline tescil ettirildikten sonra, tescil
usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret
tarihinden itibaren geçerli olur.
Siciline tescil ettirildikten sonra, tescil
tarihinden itibaren geçerli olur.
MADDE 36- YILLIK RAPORLAR
MADDE 36- YÖNETİM KURULUNUN YILLIK
RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU
FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE
GÖNDERİLMESİ
Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarının her birinin
üçer kopya yıl sonu bilançosu Genel Kurul toplantı Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde
Piyasası
Kurulu’nca
belirlenen
tutanağı ve hazır bulunanlar listesi Genel Kurul Sermaye
toplantısının yapıldığı tarihten itibaren bir 1 ay düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca
içerisinde
Sanayi
ve
Ticaret
Bakanlığı’na hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız
gönderilecek ya da toplantıya katılan hükümet denetim raporu, Genel Kurul tutanağı ve hazır
bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili
komiserine toplantının yapıldığı gün verilecektir.
mevzuatta belirlenen süreler içerisinde ilgili
mercilere gönderilir ve kamuya duyurulur.
MADDE 37- KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
MADDE 37- KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI İLE
KAR PAYI AVANSI
37.1. Şirketin Sâfi Kârı
37.1 Temettü
Şirketin kârı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
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Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen
muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.
gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya
ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel
Şirketin
sâfi
kârı,
Şirketin
olağan
faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ile kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler
olağanüstü gelir ve kârlardan, bu faaliyetlere düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
ilişkin olarak yapılan olağan giderler, bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl
amortisman ve olağanüstü gider, kurumlar zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla
vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan
meblağdır. Sâfi (net) kâr, varsa geçmiş yıl
Genel Kanuni Yedek Akçe:
zararlarının düşürülmesinden sonra sırası ile
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış
tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel
Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla
kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve
kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına
sahiptir.
İkinci Temettü
d) Net dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerinde
belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan
kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci
temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret
Kanunu’nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği
ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten
sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın
519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel
kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler
ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için
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belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay
biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara
ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı
dağıtılmasına karar verilemez.
Kâr payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların
tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Kâr dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak
düzenlemelere uyulur

.
37.2. Kârın Dağıtımı
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
Sâfi kârdan, Türk Ticaret Kanunu’nun 466.
maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5’ini
buluncaya kadar %5 kanuni yedek akçe
ayrılır.
Birinci Temettü:

37.2. Kar Payı Avansı
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından
yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 20. maddesi ile Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun
çıkartmış
olduğu
tebliğlere uymak şartı ile yetki verilen ilgili yıl
ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı
dağıtılabilir.

Sermaye
Piyasası
Kanunu’nun
15inci
maddesi dikkate alınarak ve bu konuda
yapılmış
Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak, bu Kurul’ca
saptanan oran ve miktarda birinci temettü
ayrılır.
İkinci Temettü:
Sâfi kârdan yukarıdaki meblağlar düşüldükten
sonra kalan kısım, Genel Kurul tarafından
kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak
dağıtılabileceği gibi olağanüstü yedek akçe
olarak da ayrılabilir.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi 3.
fıkrası hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni
yedek akçe ayrılır.
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37.3. Kâr Dağıtımı İlkeleri:
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek
akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede
pay sahipleri için belirlenen birinci temettü
nakden ve/veya hisse senedi biçiminde
Sermaye Piyasası düzenlemelerinin verdiği
imkan
ve
zorunluluklara
uyularak
dağıtılmadıkça;
başka
yedek
akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem
ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş ve
kurulabilecek olan vakıflar ve bu gibi kişi
ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına
karar verilemeyeceğine ilişkin mevzuat
hükümleri aynen uygulanır.
Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut
payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak
dağıtılır.
Kâr dağıtımına ilişkin olarak Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından çıkarılmış veya
çıkarılacak düzenlemelere uyulur.

37.4

Temettü Avansı
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından
yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 15. maddesi ile Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun
çıkartmış
olduğu
tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı
kalmak üzere bağımsız sınırlı denetimden
geçmiş 3, 6, 9 aylık dönemler itibariyle
hazırlanan mali tablolarda yer alan karlar
üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir.
Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na
verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi bu
yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki
yılın temettü avansları tamamen mahsup
edilmediği sürece, ek bir temettü avansı
verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar
verilemez.

MADDE 38- YEDEK AKÇE

MADDE 38- YEDEK AKÇE

38.1. Yedek akçelerin ayrılması konusunda Ana 38.1.
Sözleşmenin 37. maddesi, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümlerine uyulur.

Yedek akçelerin ayrılması konusunda Esas
Sözleşmenin 37. maddesi, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümlerine uyulur.

Şirket’in devamlı gelişmesini veya mümkün 38.2

Şirket’in devamlı gelişmesini veya mümkün

38.2.
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mertebe istikrarlı kar paylarının dağıtılmasını
temin bakımından Yönetim Kurulu, kanun ve
Ana
Sözleşme’de
belirtilen
yedek
akçelerden başka yedek akçenin ayrılmasını
Genel Kurul’a teklif edebilir.

MADDE 39-KÂRIN DAĞITIM TARİHİ
Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne
şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından
hükme bağlanır. Ana Sözleşme, Tür Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun
olarak dağıtılan kâr geri alınmaz.
MADDE 40- FESİH VE TASFİYE
Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nda sayılı sebeplerle
veyahut mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan
başka Şirket, amir hükümlerine bağlı kalınarak
Genel Kurul kararıyla da fesih olunabilir. Şirket’in
feshi veya sona ermesi halinde tasfiyesi, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri dairesinde icra olunur.

MADDE 41- UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

mertebe istikrarlı kar paylarının dağıtılmasını
temin bakımından Yönetim Kurulu, kanun ve
Esas
Sözleşme’de
belirtilen
yedek
akçelerden başka yedek akçenin ayrılmasını
Genel Kurula teklif edebilir.

MADDE 39-KÂRIN DAĞITIM TARİHİ
Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne
şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından
hükme bağlanır. Esas Sözleşme, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine
uygun olarak dağıtılan kâr geri alınmaz.
MADDE 40- FESİH VE TASFİYE
Şirketin sona ermesi ve tasfiyesine Türk Ticaret
Kanunu’nun 529 ilâ 561. maddeleri hükümleriyle
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 41- UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

Şirket Ana Sözleşmesi’nin uygulanması esnasında,
Şirket
Esas
Sözleşmesi’nin
uygulanması
Şirket
ile
hissedarlar
arasında
çıkacak
esnasında, Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak
uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu yer
uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu yer
mahkemelerinde halledilir.
mahkemelerinde halledilir.
MADDE42- İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLECEK
BELGELER

MADDE 42- KANUNİ HÜKÜMLER

Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye
Bu Esas Sözleşme’de bulunmayan hususlar
Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüshası Sanayi ve
hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Ticaret Bakanlığı'na, bir nüshası Sermaye Piyasası
Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.
Kurulu’na gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerinde öngörülen rapor ve bilgiler ise
mevzuata uygun olarak, zamanında Sermaye
Piyasası Kurulu’na gönderilir.
MADDE 43- KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 43- İPTAL EDİLMİŞTİR

Bu Ana Sözleşme’de bulunmayan hususlar
hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümleri uygulanır.
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MADDE 44

MADDE 44 – İPTAL EDİLMİŞTİR

Şirket, çoğunluk hissesine sahip olduğu veya
kontrol ettiği iştirakleri (Şirket ile birlikte Grup olarak
anılacaklardır) ve herhangi bir İlgili Kişi ile olan
herhangi
bir
iş
ilişkisini ve bunlarla
girdiği
işlemleri ticari bakımdan 3. kişilerle olan iş
ilişkilerinden farksız olarak ve 3. kişiler ile eşit
mesafede, ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri
tarafından iktisadi
olarak makul kabul
edilecebilecek şartlarda, olacak şekilde yürütecektir.
Şirket, Grup içindeki herhangi bir şirket ile İlgili Kişi
arasındaki iş ilişkilerinin ve işlemlerin de ticari
bakımdan 3. kişilerle olan iş ilişkilerinden farksız
olarak ve 3. kişiler ile eşit mesafede, ve Yönetim
Kurulu üyelerinin her biri tarafından iktisadi
olarak makul kabul
edilecebilecek
şartlarda, yapılmasını sağlayacaktır. Bu maddede
"İlgili Kişi", Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi
biri, veya doğrudan veya dolaylı olarak, aracılar
vasıtasıyla veya kendisi tarafından, Şirket'i kontrol
eden, veya Şirket veya Yönetim Kurulu üyelerinden
biri tarafından kontrol edilen ya da Şirket veya
Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin ortak
kontrolü altında olan kuruluşları; “kontrol” ise bir
şirketin yatırım kararlarını veya yönetim şeklini
doğrudan veya dolaylı olarak belirleme veya
belirleyebilecek olma yetkisine sahip olmayı, ifade
eder.
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EK-5

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi’nin 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; TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi (“Şirket”)
genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili
mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, TAV
Havalimanları Holding 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, Kanun’un, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili mevzuatın ve esas
sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.
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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 girebilir.
Toplantı Başkanlığı tarafından izin verilmesi halinde, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları,
ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları ve Toplantı Başkanlığı tarafından izin
verilecek diğer kişiler de toplantı yerine girebilir. Öte yandan, ilgili mevzuat uyarınca
yapılması zorunlu ses ve/veya görüntü kayıtlarına ilişkin olarak ses ve görüntü alma
teknisyenlerinin toplantı yerine girmesi Toplantı Başkanlığı’nın iznine tabi değildir.
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca
kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin 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. Toplantı Başkanlığı
tarafından izin verilmesi halinde, toplantı, sesli ve/veya görüntülü şekilde kayda
alınabilecektir. Öte yandan, ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu ses ve/veya görüntü
kayıtları, Toplantı Başkanlığı’nın iznine tabi değildir.
(4) Halka açık olan Şirketin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci
tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu
tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılır.
Toplantının açılması
MADDE 6 – (1) Toplantı, şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda
fiziki ve elektronik ortamda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim
kurulu üyelerinden birisi tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri Kanunun 418 inci
veya ilgili hallerde 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla
tespiti üzerine açılır.
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. Elektronik genel kurul sisteminin kullanımı için gerekli teknik
işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman
kişiler görevlendirilebilir.
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı
imzalama hususunda yetkilidir.
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(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Sermaye Piyasası
Kanunu’na, ilgili mevzuata, 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, Şirketin internet sitesinde,
Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca 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, ayrıca Şirket’in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Türk
Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca açıklanması
gereken bilgilerin kamuya açıklanıp açıklanmadığını 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.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, yönetim kurulu yıllık
faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas
sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas
sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan 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 ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nda 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.
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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 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel
kurula açıklamak.
k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede
belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun,
Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı
gözetmek.
l) 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.
m) 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.
n) 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, denetçi raporlarının ve finansal tabloların
görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin 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.
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g) Sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuat uyarınca gündeme alınması gerekli konular
h) 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) Pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 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 veya Sermaye
Piyasası Kurulu’nca, şirket genel kurulunda görüşülmesi veya pay sahiplerine duyurulması
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.
(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
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kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin
ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde
ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
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.
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt
düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
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, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı
davetinin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte 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.
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(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
Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Toplantı sonunda yapılacak işlemler
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının 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 ve ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilan
edilir.
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı
tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.
Toplantıya elektronik ortamda katılma
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda katılma imkânı tanınmış olup, bu hususta yönetim kurulunca ve toplantı
başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate
alınarak ifa edilir.
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, TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi genel kurulunun
onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede
yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.
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İç Yönergenin yürürlüğü
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketinin 2013 yılında
yapılacak olan 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunularak, Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

EK-6
Ücretlendirme Politikası
TAV Havalimanları Holding adil, tutarlı, alınan sorumluluklarla dengeli ve piyasa ile rekabetçi
olacak şekilde ücret yönetimi politika esaslarının belirlenmesini amaçlar.
Kapsam
Politika; TAV Havalimanları Holding ve bağlı şirketlerindeki her kademedeki yönetici ve
çalışanlarını kapsar.
Tanımlar
Politika

: Ücretlendirme Politikası yerine kullanılmıştır.

Ücretlendirme Komitesi
: Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına
izleyen, denetleyen; değerlendiren ve önerilerini Yönetim Kuruluna
sunmakla görevli komite olarak tanımlanır. Kurumsal Yönetim
Komitesi, bu komitenin görevlerini yerine getirir.
Üst Düzey Yönetici

: Genel Müdür ve Direktörler yerine kullanılmıştır.

Politika
Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; iç dengeler, stratejik
hedefler ve piyasa koşulları ile uyumlu olması esastır.
Genel ücret artışı yılda bir kez uygulanır. Yıllık ücret artış oranı belirlenirken, öncelikle
kurumsal genel artış oranın belirlenmesi ve sonrasında bireysel artış oranlarının belirlenmesi
şeklinde iki aşamalı bir süreç izlenir.
Görev değişikliklerinde ve işe alımlarda ücretlerin belirlenmesi; yıllık genel ücret artışı
uygulamaları konuları Ücret Yönetimi Yönetmeliği ile düzenlenir ve tüm çalışanlara
duyurulur.
Ücret Yapısı
Kuruluşun temel politikası çalışanlarına rekabetçi ücret paketleri sunmaktır. Pazardaki
uygulamalar ile paralel nitelikte ve değerde olmasını sağlamak üzere uluslararası
danışmanlık firmalarının yürüttüğü piyasa araştırmalarına katılım sağlanır.
Ücret politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamaları; ortakların, çalışanların ve
müşterilerin ortak çıkarları gözetilerek belirlenir.
TAV Holding’in ücretlendirme yapısı; baz maaş, performansa dayalı ve yapılandırılmış nakit
primden oluşur.
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Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları
Kurumsal Yönetim Komitesi; TAV Holding’in ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu
adına izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla
görevlendirilmiştir.
Ücret Komitesi;
a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin
önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede
kullanılabilecek ölçütleri belirler,
c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey
yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret ödenmemektedir. Bağımsız
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin
performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin
ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.
Performansa Dayalı Teşvik
Performansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, şirket
performansı da dikkate alınmak suretiyle, çalışanların iş sonuçlarına olumlu yönde etki
edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.
Teşvikler, çalışanların yürüttükleri görev ve yüksek performanslarıyla ilişkilendirilmiştir. Yıllık
primlerin performans unsurları, çalışanlar ile hissedarların çıkar ve faydalarını birleştirmek ve
yüksek performans göstermelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Prim yapısının üst limiti ve toplam yıllık prim bütçesi Kuruluş’un finansal performansı ve
bütçesine paralel olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Hisse Senedi Opsiyon Planı
Üst düzey yöneticiler ve her kademe çalışanlar için hisse senedi opsiyon planı mevcut
değildir.

Emeklilik Hakları
Üst düzey yöneticilerin ve her kademe çalışanların emeklilik hakları yasal uygulamalar
paralelindedir.
Yan Haklar
TAV Holding, çalışanlarına yürüttükleri işin büyüklüğü, temsil gereklilikleri ve fonksiyonel
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çeşitli yan haklar sağlar.
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TAV Holding genelinde uygulanacak olan yan hak politikalarının, uygulamalarının, yan hak
verilme esaslarının ve limitlerinin belirlenmesi konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi
değerlendirme yaparak önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
İş sözleşmeleri, Tazminat Hakları ve Yasal Uygulamalar
Tüm çalışanlarla iş sözleşmesi yapılır. Türkiye’deki tüm çalışanlar 4857 Sayılı İş Kanunu’na,
yurtdışında çalışanlar ise çalışılan ülkedeki yasal uygulamalarına tabidir. İstisna olarak
Kuruluş hisselerinin çoğunluğunun bir kişi/kuruma geçmesiyle birlikte, çoğunluğa sahip yeni
yönetimin mevcut üst düzey yönetici(lerle) çalışmak istememesi ve işten çıkarması
durumunda, işten çıkarılan üst düzey yöneticiye bir yıllık net maaşı ve sağlık sigortası tutarı
tazminat olarak ödenir.
Tüm çalışanların 12 ay boyunca sözleşmede tanımlanan coğrafi bölgelerdeki rakip firmalarda
çalışması yasaktır.
Görev ve Sorumluluklar
Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir
biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin
Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle
Politikanın
etkinliğini
sağlar.
Şirket üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika
çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı
sorumludur.
İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde, şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve
esaslarına ilişkin prosedürlerin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde
uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler TAV Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü
bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir.
Şirketin her kademedeki tüm personeli, bu Politika ve ilgili yönetmeliklerin ve prosedürlerin
amaca uygun ve etkin bir biçimde uygulanması yönünden üzerine düşen görevleri devamlı
surette tam ve doğru biçimde yerine getirir.
Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu Politika
hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve
değerlendirmeye tabi tutulur.
EK-7
Bağış ve Yardım Politikası

TAV Havalimanları Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak
kaydıyla kurumsal değerleri ile uyumlu olarak insana, çevreye ve yasalara saygıyı ön planda
tutarak ve etik kurallar içinde hareket ederek kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile bağış
ve yardım yapabilir.
TAV Havalimanları Holding A.Ş. bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel
Kurul’un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem
içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri
hakkında Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.
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Şirket, sosyal sorumluluk projeleri yürüten vakıf ve derneklere, sivil toplum kuruluşlarına,
sosyal yardımlaşma kurum ve kuruluşlarına, sportif faaliyetler yürüten kulüp ve derneklere,
eğitim kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağışta bulunabilir. 10.000 (onbin) TL’nin üzerinde
olan her türlü bağış ve yardım İcra Kurulu Başkanı imzası ile gerçekleştirilebilir.

EK-8
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1.Amaç
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV)’ ın temel kamuyu bilgilendirme politikası,
TAV’ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul gören muhasebe
prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru,
zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuoyu, ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, pay
sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (sermaye
piyasası katılımcıları) ile eşit ve etkin bir biçimde paylaşarak, sürekli aktif ve şeffaf bir iletişimi
sağlamayı amaçlar. TAV, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, faaliyetleri ile ilgili stratejilerinin,
kritik unsurların, risklerin ve büyüme fırsatlarının kamu ile paylaşılmasının, Şirketin sermaye
piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır.
TAV kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası
Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)
düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilkelerin hayata
geçirilmesine azami özen gösterir.
TAV Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu (“TTK”),
Sermaye Piyasası Mevzuat’ı; Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ile İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası (“İMKB”) düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas
alınarak oluşturulmuştur ve ; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır ve tüm menfaat
sahiplerine TAV Internet Sitesi (http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve http://ir.tav.aero)
aracılığı ile duyurulmuştur.

2.Kapsam
Bilgilendirme Politikası, TAV bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketleri ve çalışanları
ile danışmanlarını kapsamakta;TAV’ın sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü
iletişimini
düzenlemektedir.
3.Sorumluluk
Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim
Kurulu sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Birimi Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemek
üzere görevlendirilmiştir.
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4.Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
Sermaye Piyasası Mevzuatı, IMKB düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri
saklı kalmak üzere, TAV tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları
aşağıda belirtilmiştir;
1. İMKB’ye Kamuya Aydınlatma Plaformu (KAP) aracılığıyla iletilen özel durum
açıklamaları (Aynı zamanda sözkonusu açıklamalar Ingilizce tercümeleri ile birlikte
yurtiçi ve yutdışı yatırımcıların ve analistlerin elektronik ortamda ulaşabileceği şekilde
erişime açılır.)
2. IMKB’ ye (Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) periyodik olarak iletilen mali tablo ve
dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (Internet sitemizde
Türkçe ve İngilizce yayınlanır.)
3. T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
(izahname, sirküler, Genel Kurul çağrısı vb.),
4. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
5. Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
6. Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan
bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
7. Kurumsal Internet Sitesi (http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve http://ir.tav.aero )
8. Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim, elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem
ve araçları.
9. Şirketi tanıtıcı, finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı sunumlar
10. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı
ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Yatırımcı İlişkileri tarafından belirlenen yetki
sınırları dahilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak
yerine getirilir. Yazılı ve görsel medyaya ile veri dağıtım kanallarına yapılan basın
açıklamaları, sadece İcra Kurulu Başkanı veya Finans Direktörü tarafından yapılabilir.
Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, TAV çalışanları sermaye piyasası
katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri
birimine yönlendirilir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması
Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları SPK Seri VIII, No: 54 “Özel
Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ne uygun olarak ticari sır
niteliğinde bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri biriminin koordinasyonunda ilgili
birimlerin tavsiyesi çerçevesinde hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır. Özel durum
açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı
olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak
şekilde düzenlenir.
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Özel Durum Açıklamaları ve Mali Tablolar, İMKB ve SPK’nın konuyla ilgili düzenlemeleri
çerçevesinde yetkili elektronik imzayla Kamuyu Aydınlatma Platformu Sistemi’ne (KAP’a)
gönderilir ve en geç ertesi gün yer alacak şekilde Internet Sitesinde yayınlanır ve en az 5 yıl
süreyle internet sitesinde saklanır. İlgili duzenlemelerde öngörülen koşullarin varlıgı halinde
Özel Durum Açıklamasının ertelenmesi mümkündür.
Mali Tabloların Kamuya Açıklanması
TAV Havalimanları Holding A.Ş. mali tabloları Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde 3’er
aylık dönemlerde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanıp
bağımsız denetimden geçirilir (6 aylık ve Yılsonu) ve Yönetim Kurulu’nun onayına
sunulduktan sonra yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte İMKB’ye
iletilerek kamuya açıklanır. SPK duzenlemeleri gereği hazırlanan Türkçe ara dönem Faaliyet
Raporları’nın İngilizcesi de Şirket Internet Sitesinde yayınlanır. Mali tablolar, dipnotları ve
bağımsız denetim raporu ve ekli doküman kamuya açıklanmadan önce Sermaye Mevzuatı
çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komiteden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim
Kurulu’nun onayına sunulur ve raporların hazırlanmasından sorumlu yetkili kişilerce
imzalanmasının ardından İMKB’ye KAP bildirimi olarak iletilir.
Geçmiş dönemle ilgili mali tablolar ve dipnotlarına (http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve
http://ir.tav.aero ) sitesinden ulaşılabilir.

Faaliyet Raporu
Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine
uygun olarak her yıl Genel Kuruldan önce uluslararası standartlar çerçevesinde gerekli bilgi
ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra
Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilerek konsolide mali tablolarla birlikte Genel Kurul
öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır. Faaliyet raporu Şirket Internet
Sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır.

5. İdari Sorumluluğu olanların Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin
Oluşturulması
İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirketin yönetsel ve denetsel organlarının üyeleri ve bu
organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli
erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme
yetkisi olan kişiler (idari sorumluluğu bulunan kişiler) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve
ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde
düzenli veya arızi olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Oluşturulan bu liste sürekli
olarak güncellenmekte olup, İnternet Sitesi aracılığıyla da yayınlanmaktadır. Şirket’in
konsolide finansal ve operasyonel sonuçlarında önemli paya sahip iştiraklerinin genel
müdürleri de idari sorumluluğu bulunan kişiler arasında değerlendirilmektedir.
Şirket sermayesini temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına
ilişkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler
tarafından SPK’nın ilgili tebliğinde belirtilen bir takvim yılı içerisinde asgari tutarı aşan
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işlemler ile birlikte ortaklıktaki toplam oy hakkının veya sermaye payının söz konusu
oranların altına düşmesi/üstüne çıkması durumuna neden olan işlemler, işlemi yapan
tarafından İMKB’ye bildirilir.
6. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi
İçsel Bilgi olarak tanımlanan bilgiler Şirket tarafından ihraç edilen halka açık menkul
kıymetlerinin değerini ve bu menkul kıymetleri elinde tutan ya da edinen yatırımcıların bu
araçlara ilişkin yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgilerdir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar
Tebliği’nin 15. Maddesi çerçevesinde, Şirketimizde Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararı
gerektiren işlemler ertelemeye tabidir. Söz konusu kararlar alınıncaya kadar Özel Durum
Açıklaması yapılması ertelenir. Erteleme kararı Özel Durum Açıklaması yapılması
konusunda yetkili olan kişiler tarafından alınır.

7. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik
Tedbirler
Genel ilke olarak, TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve TAV Havalimanları Holding A.Ş. nam
ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde
değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler
tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi
halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı
sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.
Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu
bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “TAV Havalimanları Holding A.Ş.
İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında
bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul
tedbirler alınır.
Söz konusu içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, Yatırımcı İlişkileri
tarafından özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar,
içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede
bulundukları hususunda bilgilendirilirler. Şirket, görevlerini yerine getirirken içsel bilgiye
ihtiyaç duyan ya da bu bilgiyi Şirket nam ve hesabına kullanan, danışmanlık, çeviri hizmeti
gibi hizmetler aldığı kurumlarla gizlilik sözleşmesi imzalamakta ve bu kurumları söz konusu
bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altına sokmaktadır.

8. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim
TAV ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme
yapmaz. Bunun yerine TAV, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik
yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan
önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Bilgilendirme
politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile TAV adına, sadece
kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile
yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel
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hiçbir bilgi açıklanmaz. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan tüm görüşmelerde TAV
Yatırımcı İlişkileri Birimi çalışanları hazır bulunur.

Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri
Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan
mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Buna
karşılık TAV, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayacak ve daha önce kamuya
açıklanmamış önemli ve özel bilgileri açıklamayacaktır.
Sessiz Dönem
TAV Havalimanları adına açıklama yapmaya yetkili kişiler finansal sonuçların üç ayda bir
kamuya açıklanmasından önceki iki haftalık periyodu “Sessiz Dönem” uygulaması içinde
geçirirler. “Sessiz Dönem” üç aylık finansal sonuçların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na
(KAP) açıklanmasıyla sona erer.
“Sessiz Dönem” sırasında TAV Havalimanları şirketin finansal durumu hakkında daha
önceden kamuya açıklanmamış herhangi bir görüş belirtmez. İçsel bilgiye haiz kişiler bu
bilgileri kamuya açıklamazlar. Analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası
katılımcılarının bu dönemde şirketin mali yapısına ilişkin sordukları sorular cevaplanmaz. İlgili
SPK mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, “Sessiz Dönem” uygulaması TAV Havalimanlarını
temsil etmeye yetkili kişilerin konferans, forum ve panellere katılmalarına, konuşma ve
duyuru yapmalarına engel teşkil etmez.
Sunumlar ve/veya konuşmalar
TAV, sermaye piyasası katılımcılarına yapılacak sunumları, tele konferansları ve
konuşmaları mümkün olabildiği ölçüde önceden kamuya duyurur. TAV yeterince kamuya
duyurulmamış organizasyonlara iştirak etmemeye özen gösterir. Hazırlanan sunumlar
ve/veya açıklayıcı bilgi notları, yapılacak sunum, tele konferans ve konuşma bittiği anda TAV
Internet Sitesine (http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve http://ir.tav.aero) konur. TAV
planlanmış ve belli bir program dahilinde yapılan sunumların, imkanlar dahilinde, eş zamanlı
olarak internet üzerinden de yayınlanması konusunda ilgilileri yönlendirme hususunda gerekli
çabayı gösterir.

9. Basın Yayın Organlarınca Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Prodesur
Takip Mekanizması
TAV Havalimanları Holding A.Ş. , yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal
yayın yapan önemli basın organlarında TAV Havalimanları Holding ile ilgili olarak çıkan
haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler TAV
Havalimanları Holding Üst Düzey Yöneticilerine, Yatırımcı İlişkileri birimine ve Kurumsal
İletişim birimine yönlendirilmektedir. Ayrıca abone olunan veri yayın kanalında TAV
Havalimanları Holding ile ilgili olarak çıkan haberler de takip edilmektedir.
Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular

57

TAV ilke olarak kendisi ile ilgili piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir
görüş bildirmez. Söz konusu haber veya söylentilerin kamuya açıklanması ertelenen içsel
bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye devam etme kararı Şirket’imizin
sorumluluğundadır. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK
ve/veya İMKB’den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve
daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular
hakkında açıklama yapılır.

Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler
TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması
ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin
alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak TAV
Havalimanları Holding A.Ş.ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, söz
konusu haberler için açıklama yapılabilir.
Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda
bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama
yapılacağı ifade edilebilir.
10. Beklentilerin Açıklanması
TAV bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. TAV’ın
beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin,
gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer
verilir. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda
yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana
(basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce
yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir. Geleceğe yönelik beklentiler,
makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla
sapma durumunda revize edilebilir.

11. Analist Raporları
TAV, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve
TAV Internet Sitesinde yayınlamaz. TAV, analist raporlarını doğrulamaz, onaylamaz,
sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep
halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve
geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.
TAV kendisini takip listesine alan analistleri ve bağlı oldukları firmaları Internet Sitesi’nde
kamuya açıklar.

12. Internet Sitesi
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde,
(http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve http://ir.tav.aero) internet adresindeki TAV Internet
Sitesi aktif olarak kullanılır. Internet Sitesinde kamuya duyurulmus geçmiş ve güncel bilgilere
kolayca ve düşük maliyetle erişim sağlanmıştır. Internet Sitesi herkese acik olup tüm menfaat
sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim aracı olarak Türkçe ve Ingilizce düzenlenip kullanılır.
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Internet Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca
yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. TAV tarafından
kamuya yapılan tüm açıklamalara Internet Sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Internet
Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Internet Sitesinin güvenliği ile ilgili
her türlü önlem alınır. Internet Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim
İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak Genel Kurul
toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme
dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve Genel Kurula
katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Internet Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir.
TAV Havalimanları Holding A.Ş.
VEKALETNAME
TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin 30 Mayıs 2012 Perşembe, saat 14.00’da, Atatürk
Havalimanı Dış Hatlar Terminali, A Kapısı – VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy,
İstanbul, adresinde bulunan TAV Akademi (A) Salonu’nda yapılacak 2012 yılına ait Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy
vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
...........................……………… vekil tayin ediyorum.
A)

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a)
Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir.
b)
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy
kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
c)
Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d)
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar
doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe
kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI
ADRESİ
NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı
için açıklama yapılır.
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