HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A. .
YÖNET M KURULU BA KANLI I’NDAN

Yönetim Kurulumuz, irket Genel Kurulunu a
daki gündemi görü üp karara ba lamak üzere 26
May s 2010 Çar amba günü saat 11:00’de Hürriyet Medya Towers, Güne li/ stanbul adresindeki
irket merkezinde y ll k ola an toplant na ça rm bulunmaktad r.
Genel Kurul toplant na kat lmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kay t Kurulu u (MKK) nezdinde
kaydile tirmi bulunan ortaklar
n MKK taraf ndan belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip
ederek, kendilerini en geç 24 May s Pazartesi Günü saat 17:00’a kadar “Genel Kurul Blokaj Listesi”ne
kaydettirmeleri zorunludur. “Genel Kurul Blokaj” listesine kaydolan ortaklar za MKK taraf ndan
verilecek “genel kurul blokaj mektubu”nu Genel Kurul Toplant öncesinde görevlilere ibraz edemeyen
ortaklar
n, toplant da söz ve oy haklar kullanmalar mümkün bulunmamaktad r.
MKK’n n 294 no’lu Genel Mektubu’nda belirtildi i üzere, Sermaye Piyasas Kanunu’nun Geçici 6’nc
maddesi hükmü gere ince, sadece hisse senetlerini kaydile tiren ve Genel Kurul Toplant öncesinde
“genel kurul blokaj mektubunu” ibraz eden ortaklar
n Genel Kurul’a kat p ortakl k haklar
kullanmalar mümkün olabilecektir.
Toplant ya bizzat i tirak edemeyecek olan ortaklar
n vekaletnamelerini, a
daki örne e uygun
olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasas Kurulu’nun Seri:IV No:8 Tebli i’nde öngörülen di er
hususlar da yerine getirerek imzas noterce onaylanm olarak ibraz etmeleri gereklidir.
01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve
Dipnotlar (Finansal Rapor), Ba ms z D Denetim Kurulu u Görü ü, irket Denetçi Raporu, Süreklilik
ve Yayg nl k Arz Eden lemler Rapor Özeti ile Kar Da
hakk ndaki teklif, 4 May s 2010 tarihinden
itibaren irket merkezinde ortaklar
n incelemesine haz r bulundurulacakt r. An lan dokümanlar ile
birlikte, ‘Genel Kurul Bilgilendirme Doküman ’, ‘Genel Kurula Kat m Prosedürü’ ve vekâletname
örne ine de, ayn tarihten itibaren irketimizin www.hurriyetkurumsal.com adresinde yer alacakt r.
Say n Ortaklar
Sayg lar

n bilgilerine sunar z.

zla,

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A. .
Yönetim Kurulu Ba kanl

GÜNDEM:
1. Ba kanl k Divan ’n n seçimi.
2. Toplant tutana

n imzalanmas hususunda Ba kanl k Divan ’na yetki verilmesi.

3. 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, irket Denetçi
Raporu, Ba ms z D Denetleme Kurulu u Görü ü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir
tablosunun okunmas , görü ülmesi ve onaylanmas .
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve irket Denetçilerinin 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemi
faaliyet, i lem ve hesaplar ndan ötürü ibra edilmeleri.
5. Sermaye Piyasas Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanl
ç Ticaret Genel Müdürlü ü’nün
vermi oldu u izinler dahilinde, irket Ana Sözle mesi’nin 9., 10., 13., 20., 21., 26., 29. ve
Geçici 1. maddelerinin ekli Ana Sözle me Tadil Metni do rultusunda
de tirilmesi
hususlar n Genel Kurul’un onay na sunulmas .
6. Yönetim Kurulu’nun 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemi kar
teklifinin görü ülerek karara ba lanmas .

n da

hakk ndaki

7. 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplar n görü ülece i ola an genel
kurul toplant na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplar n görü ülece i ola an genel
kurul toplant na kadar görev yapmak üzere irket Denetçilerinin seçimi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ve irket Denetçilerine 2010 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin
görü ülmesi ve karara ba lanmas .
10.

irket Esas Sözle mesinin 38’inci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasas Mevzuat na
uygun olarak, 2010 y ile s rl olmak kayd yla temettü avans da lmas konusunda
Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususunun görü ülmesi ve karara ba lanmas .

11. Sermaye Piyasas Mevzuat ve Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
Yönetim Kurulunca seçilen Ba ms z Denetim Kurulu unun ve Ba ms z Denetim
Sözle mesinin görü ülmesi ve onaylanmas hakk nda karar al nmas .
12.

irket Esas Sözle mesinin 30’uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2010–31.12.2010 hesap
dönemi faaliyet ve hesaplar n görü ülece i ola an genel kurul toplant na kadar pay
de imi, bir seferde de eri irket aktif toplam n %10’unu a an de erde varl k edinilebilmesi
ve/veya sat labilmesi, bunlar n kiralanabilmesi, kiraya verilebilmesi; irket aktiflerinin %1’ni
an miktarda yard m ve ba
yap labilmesi, kamuya aç klanan son bilançodaki aktif
toplam n %50’sine kadar üçüncü ki iler lehine teminat (ipotek, kefalet, rehin, garanti vb.)
verilmesi hususlar nda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görü ülmesi ve karara
ba lanmas .

13.

irket Esas Sözle mesinin 12’nci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasas Kurulunun izni ile
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat ve ilgili
mevzuat n izin verdi i tutara kadar borçlulu u ifade eden sermaye piyasas arac (varant dahil)
ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve ko ullar n tespiti hususlar nda 01.01.2010–31.12.2010
hesap dönemi faaliyet ve hesaplar n görü ülece i ola an genel kurul toplant na kadar
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görü ülmesi ve karara ba lanmas .

14. Yönetim Kurulu üyelerine irket Ana Sözle mesi’nin 14. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun
334 ve 335. maddelerinde say lan i leri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
15. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara ba lanmaks n; Sermaye Piyasas mevzuat ve ilgili
düzenlemeler kapsam nda; irket’in 01.01.2009–31.12.2009 hesap döneminde sosyal yard m

amac yla vak f, dernek, kamu kurum ve kurulu lar na yapt
ba lar ile yay n nedeni ile
irket’e kar aç lan manevi tazminat davalar na ayr lan kar k, ödenen tazminat tutarlar ;
Sermaye Piyasas Kurulu’nun Seri: IV, No:41 say Tebli i’nin 5’inci maddesinin 2’inci bendi
kapsam ndaki i lemler, irket ortaklar veya üçüncü ki iler lehine ipotek, rehin ve benzeri
teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sa lanmad ile 2010 y ve izleyen y llara ili kin irket
kar da
politikas hakk nda ve ayr ca Sermaye Piyasas Kurulu’nca belirtilen sair
hususlarda Ortaklara yap lacak bilgilendirme ve aç klamalar.

VEKÂLETNAME ÖRNE
VEKÂLETNAME
HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A. .
YÖNET M KURULU BA KANLI I’NA
Hissedar bulundu um Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A. .’nin 26.05.2010 tarihinde, Evren
Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güne li/ stanbul adresinde, saat 11:00’de
yap lacak, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Ola an Genel Kurul Toplant ’nda, belirtti im
görü ler do rultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere .....................................’y vekil tayin ettim.
A)TEMS L YETK
N KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görü ü do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil a
daki talimatlar do rultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yaz r)
c) Vekil irket yönetiminin önerileri do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d)Toplant da ortaya ç kabilecek di er konular da vekil a
daki talimatlar do rultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullan r)
Talimatlar : (Özel talimatlar yaz r)
B)ORTA IN SAH P OLDU U H SSE SENED
a) Tertip ve serisi
b) Numaras
c) Adet-Nominal de eri
d) Oyda imtiyaz olup olmad
e) Hamiline-Nama yaz oldu u

N

ORTA IN ADI, SOYADI VE ÜNVANI
MZASI
ADRES
Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen
aç klama yap r.

klardan birisi seçilir. (b) ve (d)

kk için

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A. .
Ana Sözle me Tadil Metni
Eski ekli
KAYITLI VE ÇIKARILMI SERMAYE
Madde 9

Yeni ekli
KAYITLI VE ÇIKARILMI SERMAYE
Madde 9

irket 2499 say
Kanun hükümlerine göre
kay tl sermaye sistemini kabul etmi ve
Sermaye Piyasas Kurulunun 16.04.1992 tarih
ve 196 say izni ile bu sisteme geçmi tir.

irket 2499 say Kanun hükümlerine göre kay tl
sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasas
Kurulu’nun 16.04.1992 tarih ve 196 say izni ile bu
sisteme geçmi tir.

irketin kay tl sermayesi 800.000.000,-YTL
olup, her biri 1,-YTL itibari de erde
800.000.000 adet paya bölünmü tür.

irketin kay tl sermayesi 800.000.000,-TL olup, her
biri 1,-TL itibari de erde 800.000.000 adet paya
bölünmü tür.

irketin
ç kar lm
sermayesi
tamamen
ödenmi
416.742.560,-YTL
(416.742.560.000.000,-TL) olup, her biri 1,-YTL
itibari
de erinde tamam
nama yaz
416.742.560 adet paya bölünmü tür.
kar lm
sermayenin
1.624.541,-YTL’s
(1.624.541.142.352,-TL) tamamen ve nakden
ödenmi ,
kalan
415.118.019,-YTL
(415.118.018.857.648,-TL) ise iç kaynaklardan
kar lanarak sermayeye ilave edilmi
ve
kar lm
olan paylar pay sahiplerine
da lm r.
kar lm
sermayeyi temsilen ihraç edilen
paylar n da
a
da gösterilmi tir.

irketin ç kar lm
sermayesi tamamen ödenmi
552.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari de erinde
552.000.000 adet paya bölünmü tür.

Tertibi Nama
Hamiline
Oldu u
18
Nama

veya Toplam YTL
Yaz
416.742.560

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas Kanunu
hükümlerine uygun olarak, gerekli gördü ü
zamanlarda, kay tl sermaye tavan na kadar
nama yaz
paylar ihraç ederek ç kar lm
sermayeyi art rmaya itibari de erinin üzerinde
pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay
alma haklar
k smen veya tamamen
tlay nitelikte kararlar almaya yetkilidir.
hraç edilen paylar n tamam sat p bedelleri
tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
Hisse senetlerinin nominal de eri 1.000,-TL
iken 5274 say TTK’da de iklik yap lmas na
dair kanun kapsam nda 1,-YTL olarak
de tirilmi tir. Bu de im sebebiyle toplam
pay say
azalm olup her biri 1.000,-TL’lik
1.000 adet pay kar
nda 1,-YTL’lik 1 adet
pay verilecektir.
Söz konusu de im ile ilgili olarak pay
sahiplerinin sahip oldu u paylardan do an
haklar sakl r. Sermayeyi temsil eden paylar

kar lm sermayenin 93.624.541,-TL’s tamamen
ve nakden ödenmi , kalan 458.375.459,-TL ise iç
kaynaklardan kar lanarak sermayeye ilave edilmi
ve ç kar lm
olan paylar pay sahiplerine
da lm r.
Sermaye Piyasas Kurulunca verilen kay tl sermaye
tavan izni, 2010–2014 y llar (5 y l) için geçerlidir.
2014 y
sonunda izin verilen kay tl sermaye
tavan na ula lamam
olsa dahi, 2014 y ndan
sonra yönetim kurulunun sermaye art m karar
alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutar için Sermaye Piyasas
Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni
bir süre için yetki almas zorunludur. Söz konusu
yetkinin al nmamas durumunda
irket kay tl
sermaye sisteminden ç km say r.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas
Kanunu
hükümlerine ve Sermaye Piyasas
Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördü ü
zamanlarda, kay tl sermaye tavan n yükseltilmesi
yönünde karar almaya, kay tl sermaye tavan na
kadar nama yaz paylar ihraç ederek ç kar lm
sermayeyi art rmaya yetkilidir.
Paylar Yönetim Kurulu karar ile Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye
Piyasas Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasas
Mevzuat n sair hükümleri dahilinde ç kart r.
Yönetim Kurulu itibari de erinin üzerinde pay ihraç
etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklar
smen veya tamamen k tlay
nitelikte kararlar
almaya yetkilidir.
hraç edilen paylar n tamam sat p bedelleri tahsil
edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

kaydile tirme esaslar
izlenir.

çerçevesinde kayden

irket sermayesini temsil eden paylar kaydile tirme
esaslar çerçevesinde, kayden izlenir.

PAYLARIN DEVR
Madde 10

PAYLARIN DEVR
Madde 10

irket paylar sahiplerince Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

irket paylar sahiplerince Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.
Paylar n devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasas
Kanunu, Sermaye Piyasas
Kurulu
düzenlemeleri, Sermaye Piyasas mevzuat n ilgili
sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kurallar
ve hisselerin kaydile tirilmesi ile ilgili sair
düzenlemelere uyulur.

RKET N YÖNET M VE TEMS
YÖNET M KURULU
Madde 13

RKET N YÖNET M VE TEMS
YÖNET M KURULU
Madde 13

irket, Genel Kurulca pay sahipleri taraf ndan
seçilecek en az 6 ila en çok 9 üyeden olu an
bir Yönetim Kurulu taraf ndan yönetilir ve temsil
olunur. Üyelerin en az 1/3’ünün Sermaye
Piyasas Kurulu Kurumsal Yönetim lkelerinde
belirlenmi nitelikleri haiz ba ms z üyelerden
olu mas zorunludur. irket Yönetim Kurulunda
toplam 7 y l süre ile Yönetim Kurulu üyeli i
yapan bir ki i Yönetim Kuruluna ba ms z üye
olarak atanamaz.

irket, Genel Kurulca pay sahipleri taraf ndan
seçilecek en az 6 ila en çok 9 üyeden olu an bir
Yönetim Kurulu taraf ndan yönetilir ve temsil olunur.
Üyelerin en az 1/3’ünün Sermaye Piyasas Kurulu
Kurumsal Yönetim lkelerinde belirlenmi nitelikleri
haiz ba ms z üyelerden olu mas zorunludur.
irket Yönetim Kurulunda art arda toplam 7 y l süre
ile Yönetim Kurulu üyeli i yapan bir ki i Yönetim
Kuruluna ba ms z üye olarak seçilemez.

Yönetim Kurulu üyelerinin
irketin faaliyet
alan na ili kin i lem ve tasarruflar düzenleyen
hukuki esaslar hakk nda temel bilgiyi haiz,
irket yönetimi hakk nda yeti mi ve deneyimli,
mali tablo ve raporlar irdeleme yetene i
bulunan ve tercihen yüksek ö renim görmü
ki ilerden seçilmesi esast r.
Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklar n
gere i gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri
aras ndan bir Ba kan, bir de Ba kan
Yard mc
seçer; ayr ca gerekli gördü ü
takdirde yetkilerinin bir bölümünü,
irket
lerinin belirli k mlar , ald
kararlar n
uygulanmas n
izlenmesini
üstlenecek
murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev
da
yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin
yar dan fazlas yürütmede görev üstlenemez,
bu husus özellikle üyelerin görevlerinin
tan mlanmas nda dikkate al r.
Yönetim Kurulu Ba kan , kurul toplant ça ve
görü melerinin düzgün ekilde yap lmas
ve
al nan
kararlar n
kayda
geçirilmesini
sa lamakla yükümlüdür; bu sorumlulu unu
Yönetim Kurulu Sekreteryas arac
yla yerine
getirir. Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc ,
kendisine Ba kan taraf ndan devredilen yetki
ve sorumluluklar üstlenir ve Ba kan n herhangi
bir nedenle kat lamad
kurul toplant lar

Yönetim Kurulu üyelerinin irketin faaliyet alan na
ili kin i lem ve tasarruflar düzenleyen hukuki
esaslar hakk nda temel bilgiyi haiz, irket yönetimi
hakk nda yeti mi ve deneyimli, mali tablo ve
raporlar irdeleme yetene i bulunan ve tercihen
yüksek ö renim görmü ki ilerden seçilmesi esast r.
Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklar n gere i
gibi yerine getirilebilmesi için her y l üyeleri
aras ndan bir Ba kan, bir de Ba kan Yard mc
seçer; ayr ca gerekli gördü ü takdirde yetkilerinin bir
bölümünü, irket i lerinin belirli k mlar , ald
kararlar n uygulanmas n izlenmesini üstlenecek
murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev
da
yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin yar dan
fazlas yürütmede görev üstlenemez, bu husus
özellikle üyelerin görevlerinin tan mlanmas nda
dikkate al r.
Yönetim Kurulu Ba kan , kurul toplant ça
ve
görü melerinin düzgün ekilde yap lmas
ve
al nan kararlar n kayda geçirilmesini sa lamakla
yükümlüdür; bu sorumlulu unu Yönetim Kurulu
Sekreteryas arac
yla yerine getirir. Yönetim
Kurulu Ba kan Yard mc , kendisine Ba kan
taraf ndan devredilen yetki ve sorumluluklar üstlenir
ve Ba kan n herhangi bir nedenle kat lamad kurul
toplant lar yönetir.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 y l görev yapmak
üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim karar nda

yönetir.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 y l görev
yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim
karar nda görev süresi aç kça belirtilmemi se
seçim bir y l için yap lm addolunur. Görev
süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir.
Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi
bir sebeple bo almas halinde yerine gerekli
nitelikleri ta yan bir ki i ilk toplanacak Genel
Kurulun onay na sunulmak üzere Yönetim
Kurulu taraf ndan seçilir. Söz konusu ki i,
üyeli i Genel Kurul taraf ndan onaylanmak
ko uluyla yerine seçildi i ki inin süresini
tamamlar.
Yönetim Kuruluna, ortak tüzel ki ileri temsilen
seçilen gerçek ki ilerin ortak tüzel ki ilikle
temsil ili kileri kesildi i anda üyelikleri
kendili inden sona ermi olur.

görev süresi aç kça belirtilmemi se seçim bir y l için
yap lm addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar
seçilmesi caizdir.
Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir
sebeple bo almas halinde yerine gerekli nitelikleri
ta yan bir ki i ilk toplanacak Genel Kurulun onay na
sunulmak üzere Yönetim Kurulu taraf ndan seçilir.
Söz konusu ki i, üyeli i Genel Kurul taraf ndan
onaylanmak ko uluyla yerine seçildi i ki inin
süresini tamamlar.
Yönetim Kuruluna, ortak tüzel ki ileri temsilen
seçilen gerçek ki ilerin ortak tüzel ki ilikle temsil
ili kileri kesildi i anda üyelikleri kendili inden sona
ermi olur.
Yönetim Kurulu üyesi prensip olarak her toplant ya
kat r.
Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini
her zaman de tirebilir.

Yönetim Kurulu taraf ndan kabul edilen geçerli
bir mazereti olmaks n, Yönetim Kurulu
toplant lar na art arda 3 defa kat lmayan
Yönetim Kurulu Üyesi görevinden çekilmi
say r.
Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu
üyelerini her zaman de tirebilir.
DENET M KOM TES
Madde 20
Denetim Komitesi, her türlü iç ve ba ms z d
denetimin yeterli ve effaf bir ekilde yap lmas
için gerekli tüm tedbirlerin al nmas ndan ve
Sermaye Piyasas
Mevzuat
ile verilen
görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup
özellikle
a
da
belirtilen
hususlar n
gerçekle tirilmesinden görevli ve sorumludur:
-

Kamuya aç klanacak mali tablolar n ve
dipnotlar n mevzuat ve uluslararas
muhasebe
standartlar na
uygunlu unun
denetlenmesi
ve
onaylanmas ,
irket muhasebe sisteminin, finansal
bilgilerin
kamuya
aç klanmas n,
ba ms z denetimin, irketi iç kontrol ve
risk yönetim sisteminin i leyi inin ve
etkinli inin gözetimi,
irket muhasebesi, iç kontrol sistemi
ve
ba ms z
denetimiyle
ilgili
ikayetlerin
incelenmesi
ve
sonuçland lmas ,
Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve di er
çal anlar
aras nda
ç kabilecek
ç kar
çat malar n önlenmesi ile
irket ticari
rlar n kötüye kullan lmas
önleyebilecek
düzenlemelerin saptanmas ,

DENET M KOM TES
Madde 20
Denetim Komitesi, Sermaye Piyasas Kanunu,
Sermaye Piyasas
Kurulu düzenlemeleri ve
yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun
olarak te kil edilir ve faaliyet gösterir.
Denetim Komitesi, her türlü iç ve ba ms z d
denetimin yeterli ve effaf bir ekilde yap lmas için
gerekli tüm tedbirlerin al nmas ndan ve Sermaye
Piyasas
Mevzuat
ile
verilen
görevlerin
yürütülmesinden sorumlu olup özellikle a
da
belirtilen hususlar n gerçekle tirilmesinden görevli
ve sorumludur:
a-

irketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin
kamuya aç klanmas , ba ms z denetimi ve
ortakl n iç kontrol sisteminin i leyi inin ve
etkinli inin gözetimini yapar,

b- Ba
ba
ba
ba
çal
c-

ms z
denetim
kurulu unun
seçimi,
ms z denetim sözle melerinin haz rlanarak
ms z denetim sürecinin ba lat lmas ve
ms z denetim kurulu unun her a amadaki
malar n gözetimini yapar,

irketin hizmet alaca
ba ms z denetim
kurulu u ile bu kurulu lardan al nacak hizmetleri
belirler ve Yönetim Kurulu’nun onay na sunar,

Denetim Komitesinde irket Yürütme Komitesi
Ba kan ve Mali lerden sorumlu üst düzey
yöneticinin görev almas caiz de ildir.

d-

Denetim Komitesi en az üç ayda bir Ba kan n
daveti üzerine toplan r. Gerekli gördü ü
yönetici, iç ve ba ms z d
denetçiyi ve
uzmanlar toplant lar na davet ederek görü
al veri inde bulunabilir.
Denetim Komitesi gerekli gördü ü takdirde
irket Genel Kurulu’nu bilgilendirebilir.

irketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile
ba ms z denetimiyle ilgili olarak irkete ula an
ikayetlerin incelenmesi, sonuca ba lanmas ,
irket çal anlar n,
irketin muhasebe ve
ba ms z denetim konular ndaki bildirimlerinin
gizlilik ilkesi çerçevesinde de erlendirilmesi
konular nda uygulanacak yöntem ve kriterleri
belirler,

e- Kamuya aç klanacak y ll k ve ara dönem
finansal tablolar n, irketin izledi i muhasebe
ilkelerine, gerçe e uygunlu una ve do rulu una
ili kin olarak irketin sorumlu yöneticileri ve
ba ms z denetçilerinin görü lerini alarak, kendi
de erlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna
yaz olarak bildirir,
f-

Faaliyetleriyle
konularda ba
yararlanabilir.
hizmetlerinin
kar lan r.

ilgili olarak ihtiyaç gördü ü
ms z uzman görü lerinden
htiyaç duydu u dan manl k
maliyeti
irket
taraf ndan

Denetim Komitesinde
irket Yürütme Komitesi
Ba kan ve Mali
lerden sorumlu üst düzey
yöneticinin görev almas caiz de ildir.
Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere
lda en az dört kere toplan r ve toplant sonuçlar
tutana a ba lanarak Yönetim Kuruluna sunulur.
Denetimden sorumlu komite kendi görev ve
sorumluluk alan yla ilgili olarak ula
tespit ve
önerileri derhal Yönetim Kuruluna yaz
olarak
bildirir.
Denetim komitesinin görev ve sorumlulu u, Yönetim
Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan do an
sorumlulu unu ortadan kald rmaz.

KURUMSAL YÖNET M KOM TES
Madde 21

Denetim Komitesi gerekli gördü ü takdirde
Genel Kurulu’nu bilgilendirebilir.
KURUMSAL YÖNET M KOM TES
Madde 21

Kurumsal Yönetim Komitesi irketin kurumsal
yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu
olup
özellikle
a
daki
hususlar n
gerçekle tirilmesi ile görevlidir:

Kurumsal Yönetim Komitesi
irketin kurumsal
yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup
özellikle a
daki hususlar n gerçekle tirilmesi ile
görevlidir:

-

-

irkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne
ölçüde
uyguland
ara
p
uygulanmamas
halinde
bunu
nedenlerini
saptamak
ve
tam
uygulamama
sonucu
geli en
olumsuzluklar belirleyerek iyile tirici
önlemlerin al nmas önermek,
Yönetim Kuruluna önerilecek üye
adaylar n saptanmas nda effafl k
sa layacak yöntemler belirlemek,

-

-

-

irket

irkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne
ölçüde
uyguland
ara
p
uygulanmamas halinde bunu nedenlerini
saptamak ve tam uygulamama sonucu
geli en olumsuzluklar belirleyerek iyile tirici
önlemlerin al nmas önermek,
Yönetim
Kuruluna
önerilecek
üye
adaylar n
saptanmas nda
effafl k
sa layacak yöntemler belirlemek,
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin

-

-

-

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin
say
konusunda çal malar yaparak
öneriler geli tirmek,
Yönetim
Kurulu
üyelerinin
ve
yöneticilerin
performans
de erlendirmesi ve ödüllendirilmeleri
konusunda ilke ve uygulamalara ili kin
öneriler geli tirip uygulamalar izlemek,
Pay
Sahipleri
li kileri
Biriminin
çal malar denetlemek.

Kurumsal Yönetim Komitesinde Yürütme
Komitesi Ba kan n yer almas caiz de ildir;
komitenin ço unlu unun ba ms z üyelerden
olu mas na gayret gösterilir.
Kurumsal Yönetim Komitesinin çal malar
hakk nda
Yönetim
Kurulunun
Faaliyet
Raporunda etrafl bilgi verilmesi esast r.
Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde ve
Komite Ba kan na ba olarak pay sahipleri ile
irket aras ndaki tüm ili kileri izlemek ve pay
sahiplerinin bilgi edinme haklar gereklerinin
eksiksiz yerine getirilmesini sa lamak amac yla
Pay Sahipleri li kiler Birimi olu turulur. Söz
konusu birimin ba ca görevleri a
da
gösterilmi tir;
- Pay sahiplerine ili kin kay tlar n
sa kl , güvenli ve güncel olarak
tutulmas sa lamak,
- Pay sahiplerinin irket ile ilgili yaz
bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde
kar lamak,
- Genel Kurul toplant lar n usulüne
uygun ekilde yap lmas izlemek,
- Genel
Kurul toplant lar nda pay
sahiplerine sunulacak dokümanlar
haz rlamak,
- Toplant tutanaklar n usulüne uygun
tutulmas amac yla gerekli çal malar
yapmak,
- Kamuyu ayd nlatma ile ilgili her
hususun mevzuata uygun
ekilde
gerçekle mesini gözetmek ve izlemek.
Pay Sahipleri li kiler Birimi tüm çal malar nda
elektronik haberle me olanaklar
ve irketin
nternet sitesini kullanmaya özen gösterir.
Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördü ü
takdirde irket Genel Kurulu’nu bilgilendirebilir.
BA IMSIZ DENET M
Madde 26
irketin mali tablolar n ba ms z denetimini
yapacak “ba ms z denetim kurulu u”, Denetim
Komitesinin uygun görü ü ve Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul
taraf ndan atan r. Ba ms z denetim kurulu u
ve ba ms z denetim ekibinin görev süresi ile
ilgili olarak Sermaye Piyasas Mevzuat na

-

-

say
konusunda çal malar yaparak
öneriler geli tirmek,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin
performans
de erlendirmesi
ve
ödüllendirilmeleri
konusunda
ilke
ve
uygulamalara ili kin
öneriler geli tirip
uygulamalar izlemek,
Pay
Sahipleri
li kileri
Biriminin
çal malar n gözetimini yapmak.

Kurumsal Yönetim Komitesinde Yürütme Komitesi
Ba kan n/Genel Müdürün yer almas caiz de ildir;
komitenin ço unlu unun ba ms z üyelerden
olu mas na gayret gösterilir.
Kurumsal Yönetim Komitesinin çal malar hakk nda
Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etrafl bilgi
verilmesi esast r.
Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördü ü
takdirde irket Genel Kurulu’nu bilgilendirebilir.

BA IMSIZ DENET M
Madde 26
irketin ba ms z denetimini yapacak “ba ms z
denetim kurulu u”, Denetim Komitesinin uygun
görü ü ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel
Kurul taraf ndan atan r.
Ba ms z denetim kurulu unun hizmet süresi ile ilgili
olarak Sermaye Piyasas Mevzuat , Sermaye

uyulur. lgili mevzuat n imkan verdi i ölçüde
ayn ba ms z denetim kurulu unun ve/veya
ba ms z denetim ekibinin, sürekli ve/veya özel
denetimlerde üst üste en çok be hesap
dönemi görev yapmas na özen gösterilir.
irketin ayn ba ms z denetim kurulu u
ve/veya ba ms z denetim ekibi ile yeniden
sürekli ve/veya özel denetim sözle mesi
yapabilmesi için en az iki hesap döneminin
geçmesi zorunludur.
irket hizmet ald
ba ms z denetim kurulu undan, bu kurulu
taraf ndan istihdam olunan personelden, bu
kurulu un yönetim veya sermaye aç ndan
do rudan ya da dolayl olarak hakim bulundu u
bir dan manl k irketi ve çal anlar ndan
dan manl k hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye
ba ms z denetim kurulu unun gerçek ki i pay
sahipleri ve yöneticileri taraf ndan verilen
dan manl k hizmetleri dahildir.

Piyasas Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte
bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.
irket
hizmet
ald
ba ms z
denetim
kurulu undan, bu kurulu
taraf ndan istihdam
olunan personelden, bu kurulu un yönetim veya
sermaye aç ndan do rudan ya da dolayl olarak
hakim bulundu u bir dan manl k
irketi ve
çal anlar ndan dan manl k hizmeti alamaz. Bu
düzenlemeye ba ms z denetim kurulu unun gerçek
ki i pay sahipleri ve yöneticileri taraf ndan verilen
dan manl k hizmetleri dahildir. Bu konuda,
Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas
Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair
mevzuat hükümlerine uyulur.

TOPLANTI YER VE DAVET
Madde 29

TOPLANTI YER VE DAVET
Madde 29

Genel Kurullar, irket yönetim merkezinde veya
Yönetim Kurulunun verece i karar üzerine
irket merkezinin bulundu u kentin ba ka bir
yerinde toplan r.

Genel Kurullar, irket yönetim merkezinde veya
Yönetim Kurulunun verece i karar üzerine irket
merkezinin bulundu u kentin ba ka bir yerinde
toplan r.

Genel Kurul toplant lar n zaman, yer ve
gündemi ana sözle menin 35. maddesine göre
yap lacak ilânla pay sahiplerine duyurulur.
lânda Sermaye Piyasas Kurulunun Kurumsal
Yönetim lkelerinde duyurularda bulunmas
öngördü ü tüm hususlara yer verilir.

Genel Kurul toplant lar n zaman, yer ve gündemi
ana sözle menin 35. maddesine göre yap lacak
ilânla pay sahiplerine duyurulur. lânda Sermaye
Piyasas Kurulunun Kurumsal Yönetim lkelerinde
duyurularda bulunmas
öngördü ü tüm hususlara
yer verilir. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas
Kurulu ve Merkezi Kay t Kurulu u düzenlemeleri ile
yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun olarak
genel kurul toplant na kat labilirler.

Genel Kurula kat lacak pay sahipleri veya
vekilleri, gerek sahibi bulunduklar ve gerekse
temsil ettikleri paylar veya bunu kan tlayacak
belgeleri toplant öncesinde ve bir haftadan
uzun olmamak üzere irket taraf ndan ilan
edilecek sürede irket yönetim merkezine veya
Yönetim Kurulu taraf ndan gösterilecek veya
mevzuatta belirlenmi bir yere tevdi ederek
kar
nda paylar n adet ve numaralar
gösterir bir giri belgesi alacaklard r. Giri
belgesi almam pay sahibinin ve/veya vekilinin
toplant ya kat p söz almas ve/veya oy
kullanmas mümkün de ildir. Giri belgeleri,
birinci toplant da ço unluk olu mazsa ikinci
toplant için de geçerlidir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas
Mevzuat ve lgili Mevzuat n izin verdi i ölçüde,
bu maddede belirtilen süreler ve belgeler ile
ilgili olarak kaydi sisteme ili kin düzenlemeler
dikkate al r.
GEÇ
MADDE 1
Bundan önce yürürlükte olan
irket ana
sözle mesinin 1’inci, 2’nci, 5’inci ve 6’nc

lgili mevzuata uygun olarak giri belgesi almam
pay sahibinin ve/veya vekilinin toplant ya kat p söz
almas ve/veya oy kullanmas mümkün de ildir.

GEÇ

MADDE 1

Paylar n nominal de eri 1.000,-TL iken önce 5274
say
Türk
Ticaret
Kanununda
De iklik

maddeleri hariç; 3’üncü, 4’üncü ve 7-42’nci
maddeleri
yeniden
düzenlenmi
ve
numaraland lm ; 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53 ve 54’üncü maddeleri i bu ana
sözle menin Genel Kurul’ca kabulü, tescil ve
ilan ile birlikte iptal edilmi tir.

Yap lmas na Dair Kanun uyar nca 1 Yeni Türk Liras
olarak daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve
2007/11963 say Bakanlar Kurulu Karar ile Yeni
Türk Liras ve Yeni Kuru ’ta yer alan ‘’Yeni’’
ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kald lmas
sebebiyle 1 Türk Liras olarak de tirilmi tir. Bu
de im sebebiyle, 1.000,-TL nominal de erli 1.000
adet paya kar k gelmek üzere, 1 adet 1,-TL
nominal de erli pay verilmi tir.
Söz konusu de im sebebiyle irket’in sermayesini
temsil eden 14 – 17’nci tertip paylar birle tirilmi tir.
1.000,-TL nominal de erli 1.000 adet (14-17’nci
tertip) paya kar k gelmek üzere, 1 adet 1,-TL
nominal de erli pay verilmektedir.
Hisse senetlerinin de im i lemleri, sermaye
piyasas
araçlar n kaydile tirilmesine ili kin
düzenlemeler çerçevesinde yap lmaktad r.

