HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantı Tarihi
Toplantı No
Katılanlar

: 03.05.2010
: 2010/22
: Aydın DOĞAN (Başkan)
Vuslat DOĞAN SABANCI (Başkan Yardımcısı)
Mehmet Ali YALÇINDAĞ (Üye)
Ertuğrul ÖZKÖK (Üye)
Soner GEDİK (Üye)
Ahmet TOKSOY (Üye)

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket
merkezinde toplanarak,

-

2009 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısının, ekli gündemi görüşmek
ve karara bağlamak üzere, 26 Mayıs 2010 tarihinde saat 11:00‘de Şirket merkezinde
toplantıya çağırılmasına,

-

Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.
Aydın DOĞAN
Vuslat DOĞAN SABANCI
(Başkan)
(Başkan Yardımcısı)

Mehmet Ali YALÇINDAĞ
(Üye)

Ertuğrul ÖZKÖK
(Üye)

Ahmet TOKSOY
(Üye)

Soner GEDİK
(Üye)

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
26.05.2010 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Başkanlık Divanı’nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.
3. 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi
Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir
tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemi
faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
5. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün
vermiş olduğu izinler dahilinde, Şirket Ana Sözleşmesi’nin 9., 10., 13., 20., 21., 26., 29. ve
Geçici 1. maddelerinin ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi
hususlarının Genel Kurul’un onayına sunulması.
6. Yönetim Kurulu’nun 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki
teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel
kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel
kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2010 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin
görüşülmesi ve karara bağlanması.
10. Şirket Esas Sözleşmesinin 38’inci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatına
uygun olarak, 2010 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla temettü avansı dağıtılması konusunda
Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun ve Bağımsız Denetim
Sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.
12. Şirket Esas Sözleşmesinin 30’uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2010–31.12.2010 hesap
dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar pay
değişimi, bir seferde değeri Şirket aktif toplamının %10’unu aşan değerde varlık edinilebilmesi
ve/veya satılabilmesi, bunların kiralanabilmesi, kiraya verilebilmesi; Şirket aktiflerinin %1’ni
aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif
toplamının %50’sine kadar üçüncü kişiler lehine teminat (ipotek, kefalet, rehin, garanti vb.)
verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara
bağlanması.
13. Şirket Esas Sözleşmesinin 12’nci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili
mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil)
ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2010–31.12.2010
hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket Ana Sözleşmesi’nin 14. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun
334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
15. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili
düzenlemeler kapsamında; Şirket’in 01.01.2009–31.12.2009 hesap döneminde sosyal yardım
amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağışlar ile yayın nedeni ile
Şirket’e karşı açılan manevi tazminat davalarına ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği’nin 5’inci maddesinin 2’inci bendi
kapsamındaki işlemler, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri
teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı ile 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket
kar dağıtımı politikası hakkında ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirtilen sair
hususlarda Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Ana Sözleşme Tadil Metni
Eski Şekli
KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE
Madde 9

Yeni Şekli
KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE
Madde 9

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulunun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu
sisteme geçmiştir.

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.04.1992 tarih
ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,-YTL olup, her
biri 1,-YTL itibari değerde 800.000.000 adet paya
bölünmüştür.

Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,-TL
olup, her biri 1,-TL itibari değerde 800.000.000
adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş
416.742.560,-YTL (416.742.560.000.000,-TL) olup,
her biri 1,-YTL itibari değerinde tamamı nama yazılı
416.742.560 adet paya bölünmüştür.
Çıkarılmış
sermayenin
1.624.541,-YTL’sı
(1.624.541.142.352,-TL) tamamen ve nakden
ödenmiş,
kalan
415.118.019,-YTL
(415.118.018.857.648,-TL) ise iç kaynaklardan
karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve çıkarılmış
olan paylar pay sahiplerine dağıtılmıştır.
Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların
dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen
ödenmiş 552.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL
itibari değerinde 552.000.000 adet paya
bölünmüştür.

Tertibi Nama veya
Yazılı Olduğu
18
Nama

Hamiline Toplam YTL
416.742.560

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü
zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama
yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye
ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen
veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya
yetkilidir.

Çıkarılmış
sermayenin
93.624.541,-TL’sı
tamamen ve nakden ödenmiş, kalan
458.375.459,-TL
ise
iç
kaynaklardan
karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve
çıkarılmış olan paylar pay sahiplerine
dağıtılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2010–2014 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa
dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi için daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre
için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil
edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,-TL iken
5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun
kapsamında 1,-YTL olarak değiştirilmiştir. Bu
değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup
her biri 1.000,-TL’lik 1.000 adet pay karşılığında 1,YTL’lik 1 adet pay verilecektir.
Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin
sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine
uygun olarak, gerekli
gördüğü
zamanlarda,
kayıtlı
sermaye
tavanının yükseltilmesi yönünde karar almaya,
kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı
paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya yetkilidir.
Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye
Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde
çıkartılır.
Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay
ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı
nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

PAYLARIN DEVRİ
Madde 10

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri
tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
Şirket sermayesini temsil eden paylar
kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden
izlenir.
PAYLARIN DEVRİ
Madde 10

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret
Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe
devir olunur. Payların devrinde, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye
Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri,
Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin
kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere
uyulur.

ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ
YÖNETİM KURULU
Madde 13

ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ
YÖNETİM KURULU
Madde 13

Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri tarafından
seçilecek en az 6 ila en çok 9 üyeden oluşan bir
Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.
Üyelerin en az 1/3’ünün Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri
haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Şirket
Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile Yönetim
Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kuruluna
bağımsız üye olarak atanamaz.

Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri tarafından
seçilecek en az 6 ila en çok 9 üyeden oluşan
bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve
temsil olunur. Üyelerin en az 1/3’ünün
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız
üyelerden oluşması zorunludur. Şirket Yönetim
Kurulunda art arda toplam 7 yıl süre ile
Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim
Kuruluna bağımsız üye olarak seçilemez.

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.

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

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği
gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir
Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer; ayrıca
gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü,
şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların
uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas
üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar.
Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmede
görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin
görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.
Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve
görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan
kararların
kayda
geçirilmesini
sağlamakla
yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu
Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan
tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir
ve Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul
toplantılarını yönetir.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak
üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında
görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için
yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar
seçilmesi caizdir.
Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir
sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri
taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına
sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından
onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini
tamamlar.
Yönetim Kuruluna, ortak tüzel kişileri temsilen
seçilen gerçek kişilerin ortak tüzel kişilikle temsil
ilişkileri kesildiği anda üyelikleri kendiliğinden sona
ermiş olur.
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir
mazereti olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına
art arda 3 defa katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi
görevinden çekilmiş sayılır.
Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini
her zaman değiştirebilir.

bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş
kişilerden seçilmesi esastır.
Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının
gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl
üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan
Yardımcısı seçer; ayrıca gerekli gördüğü
takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket
işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların
uygulanmasının
izlenmesini
üstlenecek
murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev
dağılımı yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin
yarıdan fazlası yürütmede görev üstlenemez,
bu husus özellikle üyelerin görevlerinin
tanımlanmasında dikkate alınır.
Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı
ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını
ve alınan kararların kayda geçirilmesini
sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu
Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla
yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından
devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir ve
Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı
kurul toplantılarını yönetir.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev
yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim
kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse
seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev
süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir.
Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi
bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli
nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel
Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim
Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi,
üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak
koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini
tamamlar.
Yönetim Kuruluna, ortak tüzel kişileri temsilen
seçilen gerçek kişilerin ortak tüzel kişilikle
temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri
kendiliğinden sona ermiş olur.
Yönetim Kurulu üyesi prensip olarak her
toplantıya katılır.

DENETİM KOMİTESİ
Madde 20

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu
üyelerini her zaman değiştirebilir.
DENETİM KOMİTESİ
Madde 20

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız dış
denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için
gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve
yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine

Piyasası
Mevzuatı
ile
verilen
görevlerin
yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda
belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve
sorumludur:
-

Kamuya açıklanacak mali tabloların ve
dipnotlarının mevzuat ve uluslararası
muhasebe standartlarına uygunluğunun
denetlenmesi ve onaylanması,
- Şirket
muhasebe
sisteminin,
finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız
denetimin, şirketi 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 çatışmalarının
önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye
kullanılmasını
önleyebilecek
düzenlemelerin
saptanması,
Denetim Komitesinde Şirket Yürütme Komitesi
Başkanı ve Mali İşlerden sorumlu üst düzey
yöneticinin görev alması caiz değildir.
Denetim Komitesi 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.
Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket
Genel Kurulu’nu bilgilendirebilir.

uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir.
Denetim Komitesi, 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:
a- Şirketin muhasebe sistemi, finansal
bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız
denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin
işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar,
b- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,
bağımsız
denetim
sözleşmelerinin
hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin
başlatılması
ve
bağımsız
denetim
kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının
gözetimini yapar,
c- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim
kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak
hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulu’nun
onayına sunar,
d- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile
bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete
ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca
bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin
muhasebe
ve
bağımsız
denetim
konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi
çerçevesinde
değerlendirilmesi
konularında uygulanacak yöntem ve
kriterleri belirler,
e- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem
finansal
tabloların,
Şirketin
izlediği
muhasebe
ilkelerine,
gerçeğe
uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak
Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız
denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi
değerlendirmeleriyle
birlikte
yönetim
kuruluna yazılı olarak bildirir,
f-

Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü
konularda bağımsız uzman görüşlerinden
yararlanabilir.
İhtiyaç
duyduğu
danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket
tarafından karşılanır.

Denetim Komitesinde Şirket Yürütme Komitesi
Başkanı ve Mali İşlerden sorumlu üst düzey
yöneticinin görev alması caiz değildir.
Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak
üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı

sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim
Kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite
kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak
ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim
Kuruluna yazılı olarak bildirir.
Denetim komitesinin görev ve sorumluluğu,
Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan
doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Madde 21

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde
Şirket Genel Kurulu’nu bilgilendirebilir.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Madde 21

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal
yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup
özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile
görevlidir:

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal
yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu
olup
özellikle
aşağıdaki
hususların
gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

-

-

-

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne
ölçüde
uygulandığını
araştırıp
uygulanmaması halinde bunu nedenlerini
saptamak ve tam uygulamama sonucu
gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici
önlemlerin alınmasını önermek,
Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının
saptanmasında
şeffaflık
sağlayacak
yöntemler belirlemek,
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı
konusunda çalışmalar yaparak öneriler
geliştirmek,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin
performans
değerlendirmesi
ve
ödüllendirilmeleri
konusunda
ilke
ve
uygulamalara ilişkin
öneriler geliştirip
uygulamaları izlemek,
Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını
denetlemek.

-

-

Kurumsal Yönetim Komitesinde Yürütme Komitesi
Başkanının yer alması caiz değildir; komitenin
çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına
gayret gösterilir.
Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında
Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi
verilmesi esastır.
Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde ve Komite
Başkanına bağlı olarak pay sahipleri ile Şirket
arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin
bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla Pay Sahipleri
İlişkiler Birimi oluşturulur. Söz konusu birimin başlıca
görevleri aşağıda gösterilmiştir;
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı,
güvenli ve güncel olarak tutulmasını

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin
ne ölçüde uygulandığını araştırıp
uygulanmaması
halinde
bunu
nedenlerini
saptamak
ve
tam
uygulamama
sonucu
gelişen
olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici
önlemlerin alınmasını önermek,
Yönetim Kuruluna önerilecek üye
adaylarının saptanmasında şeffaflık
sağlayacak yöntemler belirlemek,
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin
sayısı konusunda çalışmalar yaparak
öneriler geliştirmek,
Yönetim
Kurulu
üyelerinin
ve
yöneticilerin
performans
değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri
konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin
öneriler
geliştirip
uygulamaları
izlemek,
Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin
çalışmalarının gözetimini yapmak.

Kurumsal Yönetim Komitesinde Yürütme
Komitesi Başkanının/Genel Müdürün yer
alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun
bağımsız üyelerden oluşmasına gayret
gösterilir.
Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları
hakkında
Yönetim
Kurulunun
Faaliyet
Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır.
Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü
takdirde Şirket Genel Kurulu’nu bilgilendirebilir.

sağlamak,
Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi
taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak,
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun
şekilde yapılmasını izlemek,
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine
sunulacak dokümanları hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun
tutulması amacıyla gerekli çalışmaları
yapmak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun
mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini
gözetmek ve izlemek.
Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tüm çalışmalarında
elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin
İnternet sitesini kullanmaya özen gösterir.
Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde
Şirket Genel Kurulu’nu bilgilendirebilir.
BAĞIMSIZ DENETİM
Madde 26
-

Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini
yapacak “bağımsız denetim kuruluşu”, Denetim
Komitesinin uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır.
Bağımsız denetim kuruluşu ve bağımsız denetim
ekibinin görev süresi ile ilgili olarak Sermaye
Piyasası Mevzuatına uyulur. İlgili mevzuatın imkan
verdiği ölçüde aynı bağımsız denetim kuruluşunun
ve/veya bağımsız denetim ekibinin, sürekli ve/veya
özel denetimlerde üst üste en çok beş hesap dönemi
görev yapmasına özen gösterilir.
Şirketin aynı bağımsız denetim kuruluşu ve/veya
bağımsız denetim ekibi ile yeniden sürekli ve/veya
özel denetim sözleşmesi yapabilmesi için en az iki
hesap döneminin geçmesi zorunludur. Şirket hizmet
aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş
tarafından istihdam olunan personelden, bu
kuruluşun yönetim veya sermaye açısından
doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir
danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık
hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim
kuruluşunun gerçek kişi pay sahipleri ve yöneticileri
tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.

BAĞIMSIZ DENETİM
Madde 26
Şirketin
bağımsız
denetimini
yapacak
“bağımsız
denetim
kuruluşu”,
Denetim
Komitesinin uygun görüşü ve Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul
tarafından atanır.
Bağımsız denetim kuruluşunun hizmet süresi
ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve
yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine
uyulur.

TOPLANTI YERİ VE DAVET
Madde 29

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim
kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam
olunan personelden, bu kuruluşun yönetim
veya sermaye açısından doğrudan ya da
dolaylı
olarak
hakim
bulunduğu
bir
danışmanlık
şirketi
ve
çalışanlarından
danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye
bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi pay
sahipleri ve yöneticileri tarafından verilen
danışmanlık hizmetleri dahildir. Bu konuda,
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan
sair mevzuat hükümlerine uyulur.
TOPLANTI YERİ VE DAVET
Madde 29

Genel Kurullar, şirket yönetim merkezinde veya
Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket
merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde
toplanır.

Genel Kurullar, şirket yönetim merkezinde
veya Yönetim Kurulunun vereceği karar
üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin
başka bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi
ana sözleşmenin 35. maddesine göre yapılacak
ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve
gündemi ana sözleşmenin 35. maddesine
göre yapılacak ilânla pay sahiplerine

Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde
duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara
yer verilir.
Genel Kurula katılacak pay sahipleri veya vekilleri,
gerek sahibi bulundukları ve gerekse temsil ettikleri
payları veya bunu kanıtlayacak belgeleri toplantı
öncesinde ve bir haftadan uzun olmamak üzere
Şirket tarafından ilan edilecek sürede Şirket yönetim
merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından
gösterilecek veya mevzuatta belirlenmiş bir yere
tevdi ederek karşılığında payların adet ve
numaralarını gösterir bir giriş belgesi alacaklardır.
Giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin
toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması
mümkün değildir. Giriş belgeleri, birinci toplantıda
çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
İlgili Mevzuatın izin verdiği ölçüde, bu maddede
belirtilen süreler ve belgeler ile ilgili olarak kaydi
sisteme ilişkin düzenlemeler dikkate alınır.
GEÇİCİ MADDE 1
Bundan önce yürürlükte olan Şirket ana
sözleşmesinin 1’inci, 2’nci, 5’inci ve 6’ncı maddeleri
hariç; 3’üncü, 4’üncü ve 7-42’nci maddeleri yeniden
düzenlenmiş ve numaralandırılmış; 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54’üncü maddeleri işbu
ana sözleşmenin Genel Kurul’ca kabulü, tescil ve
ilanı ile birlikte iptal edilmiştir.

duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulunun
Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda
bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer
verilir. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu
ve
Merkezi
Kayıt
Kuruluşu
düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair
mevzuata
uygun
olarak
genel
kurul
toplantısına katılabilirler.
İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi
almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin
toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy
kullanması mümkün değildir.

GEÇİCİ MADDE 1
Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce
5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Türk
Lirası olarak daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve
2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan
‘’Yeni’’ ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde
kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, 1.000,TL nominal değerli 1.000 adet paya karşılık
gelmek üzere, 1 adet 1,-TL nominal değerli
pay verilmiştir.
Söz konusu değişim sebebiyle Şirket’in
sermayesini temsil eden 14 – 17’nci tertip
paylar birleştirilmiştir.
1.000,-TL nominal değerli 1.000 adet (1417’nci tertip) paya karşılık gelmek üzere, 1
adet 1,-TL nominal değerli pay verilmektedir.
Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye
piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin
düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır.

