TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi
2011 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Şirketimizin 2011 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp,
karara bağlamak üzere 11 Mayıs 2012 Cuma Günü, saat 10.00’da , Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Terminali, A Kapısı – VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy, İstanbul, adresinde bulunan TAV
Akademi (A) Salonu’ nda yapılacaktır.
Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde
kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen Genel Kurul Blokaj Prosedürü’nü
takip ederek, kendilerini en geç 8 Mayıs 2012 Salı Günü saat 17.30’a kadar “Genel Kurul Blokaj
Listesi”ne kaydettirmeleri zorunludur. “Genel Kurul Blokaj” listesine kaydolan ortaklarımıza MKK
tarafından verilecek “Genel Kurul Blokaj Mektubu”nu 10 Mayıs 2012 Perşembe Günü saat 17.30’a
kadar Şirketimize ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün
bulunmamaktadır.
MKK’nın 294 no’lu Genel Mektubu’nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı
Maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde
“Genel Kurul Blokaj Mektubunu” ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul’a katılıp ortaklık haklarını
kullanmaları mümkün olabilecektir.
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan hissedarlarımızın 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.
Genel Kurul toplantısında oylama, bütün hissedarların basit çoğunluğu el kaldırmak sureti ile
yapılacaktır.
01.01.2011 – 31.12.2011 hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları toplantı tarihinden en az 21 (yirmibir) gün
önce şirket merkezinde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Gündem ve
vekaletname örneğini de içeren Genel Kurul ilanımız, Radikal ve Dünya Gazetelerinin 20 Nisan 2012
tarihli nushalarında ve yine aynı tarihte TTSG’de yayınlanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili
bilgilere ayrıca www.tavyatirimciiliskileri.com adresli internet sitemizden de ulaşılabilir. Ortaklarımız
Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında TAV Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü’nden gerekli bilgileri
alabilir.
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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*

Hisse Tutarı
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

94.664.477
94.886.071
14.645.132
12.775.048
146.310.523
363.281.250

Sermaye
Oy Hakkı
Oranı(%)
26,1% 94.664.477
26,1% 94.886.071
4,0% 14.645.132
3,5% 12.775.048
40,3% 146.310.523
100,0% 363.281.250

Oy Hakkı
Oranı(%)
26,1%
26,1%
4,0%
3,5%
40,3%
100,0%

*19.04.2012 itibariyle
Şirketimiz hisselerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin
Talepleri Hakkında Bilgi:
2011 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:
TAV Havalimanları Holding A.Ş.’de bulunan Akfen Holding (%18), Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. (%18), Sera
Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. (%2)’nin toplam %38 oranındaki hissesinin 874 milyon ABD Doları
karşılığında Aéroports de Paris Management’e satışına ilişkin taraflar arasında 11 Mart 2012 tarihinde
hisse alım satım sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu.
Sözleşme kapsamında Aéroports de Paris Management tarafından ilgili mevzuatlar ve hisse satış
sözleşmesi şartları uyarınca rekabet kurumu başvurularının 11 Nisan 2012 tarihi itibariyle
tamamlandığı duyurulmuştu.
Bahsi geçen pay devirlerinin yerine getirilmesi hisse alım satım sözleşmelerinde belirlenen ve bu tip
işlemler için olağan olan diğer şart ve koşulların gerçekleşmesine bağlıdır.
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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. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması konusunda Başkanlık Divanı’na yetki
verilmesi
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 kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve
imzalanması konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı’na yetki verecektir.

3. Şirketin 2011 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
01.01.2011–31.12.2011 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.
4. 2011 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları’nın okunması, müzakeresi ve onaylanması
Açıklama:
TTK ve SPK hükümleri île Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda
31.12.2011 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2011-31.12.2011 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.

5. 2011 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü,
değiştirilerek kabulü veya reddi;
Açıklama:
Şirketimizin 01 Ocak 2011- 31 Aralık 2011 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 122.638.960 TL, Türk
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Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari
karının ise 159.568.042 TL olduğununun,
- Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 122.638.960 TL'lik karın
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca kar dağıtımına esas
olduğunun,
- Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ıncı maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte
birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Buna göre;
7.561.303 TL’nın 2011 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasınının,
-Konsolide mali tablolara göre 115.077.657 TL tutarındaki 2011 yılı dağıtılabilir karına
yıl içinde yapılan 155.587 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 115.233.244
TL’nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesinin,
-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği’ne uygun olarak birinci
temettü matrahı olarak dikkate alınan 115.233.244 TL’nin %20’sine karşılık gelen
23.046.649 TL’nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 67.773.663 TL’nin ise
nakit ikinci temettü olarak dağıtılmasınının,
a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 90.820.312 TL’nin tamamının dönem net karından
dağıtılmasının,
b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,25 TL
olmak üzere toplam brüt 90.820.312 TL nakit temettü ödenmesinin,
24.257.345 TL'nın ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasının Genel Kurul’un onayına
sunulması (EK -1 )

6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçilerin şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı
ibra edilmeleri
Açıklama:
TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü
ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının
Genel Kurul'un onayına sunulması
Açıklama:
SPK’nın Seri:IV No:56 tebliğine uyum amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi
yapılacaktır. Esas Sözleşmemizin 13. Maddesi uyarınca “Şirket, Genel Kurul tarafından
hissedarlar arasından seçilecek en az 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu
tarafından idare olunur” denilmektedir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Üye Sayısının
11’e yükseltilmesi durumunda SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan asgari
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bağımsız üye sayısı olan (toplam üye sayısının 1/3’ü bağımsız üye olmalıdır) en az 4
üyenin Bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. EK-2 de halihazırda 9 olan Yönetim
Kurulu Üye sayısının 11’e çıkması dolayısıyla seçilecek Bağımsız Üyelere ait
özgeçmişler yer almaktadır. Bu kişiler Sn. Tayfun Bayazıt, Sn Jerome Paul Jacque
Marie Calvet, Sn. Sevdil Yıldırım ve Sn.Necmi Bozantı’dır.
8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması
Açıklama:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X No:22 Tebliği çerçevesinde, Denetimden Sorumlu
Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının
denetlenmesi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi (KPMG’nin Türkiye Temsilcisi)’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu
seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
9. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’nca uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nca izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile
teminat, rehin ve ipotekler konusundaki kararlarına uyum ve şirketin kendi paylarını
geri alabilmesi amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi’nin 4., 13.1, 13.2, 13.4, 18.5, 18.6,
21.2, 22., 23., 27.2, 30.2, 34.1, 34A, 34A.1, 34A.2, 34B maddelerinin Ek-3’de yer alan
şekilde tadili ve Genel Kurul onayına sunulması
Açıklama:
Şirket Ana Sözleşmemiz, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim
İlkeleri Uyum kapsamında ve Şirket paylarının geri alımlarına imkan tanıyan
hükümleri de içeren şekilde tadil metinleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
10. 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 getirilmeli ve
Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay
sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret
politikası EK-4’de yer almaktadır.
11. 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 gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri
gerekmektedir. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası EK-5’de sunulmuştur.
12. Şirket Paylarının Geri Alım Programının Genel Kurul’un onayına sunulması.
Açıklama:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile IMKB’de
işlem gören şirketlerin kendi paylarını satın almaları sırasında uyacakları ilke ve
esaslar çerçevesince hazırlanan Hisse Geri Alım Programı Genel Kurul’un onayına
sunulacaktır. (EK-6)
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13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında
“İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
Açıklama:
Şirketimizin 31 Aralık 2011 tarhinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar
ve Bağımsız Denetim Raporu’nun 39. Nolu Dipnot’unda yer alan İlişkili Taraflar
hakkında bilgiler ve hazırlanan değerleme raporuna ilişkin bilgi Genel Kurul’a
sunulacaktır. Şirketimizin %50 paya sahip olduğu ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. ile
2011 yılı içerisinde yapılan ilişkili işlemler sonucunda, gerçekleşen toplam işlem
miktarının 2011 yıl sonu bilanço aktif toplamımızın %10’unu geçmesi nedeniyle
SPK’nın Seri:IV, No:41 sayılı tebliği gereğince değerleme raporu hazırlatılmıştır. Bu
kapsamda yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin
olarak hazırlanan raporda, yapılan işlemlerin adil ve makul olduğu belirlenmiştir.
14. Şirketin 2011 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
Açıklama:
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. 2011 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam
155.587 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunulduğu Genel Kurul’un bilgisine
sunulacaktır.
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 2011 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 334 ve 335 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 334. ve 335. 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 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
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EK- 1
TAV Havalimanları Holding A.Ş. 2011 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

12.678.928

3 Dönem Kârı

Yasal Kayıtlara
(YK) Göre
215.063.488
159.568.042

4 Ödenecek Vergiler ( - )

(92.424.528)

-

5 Net Dönem Kârı ( = )

122.638.960

159.568.042

-

(8.341.990)

(7.561.303)

(7.561.303)

115.077.657

143.664.749

155.587

-

115.233.244

-

-

-

23.046.649

-

-Bedelsiz

-

-

- Toplam

-

-

12 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

-

-

13 Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü

-

-

14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

-

-

67.773.663

-

16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

-

-

17 Statü Yedekleri

-

-

18 Özel Yedekler

-

-

24.257.345

-

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

-

-

-

Geçmiş Yıl Kârı

-

-

Olağanüstü Yedekler

-

-

Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca

-

-

-

-

SPK’ya Göre

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

-Nakit

15 Ortaklara İkinci Temettü

19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK

20 -

Dağıtılabilir Diğer Yedekler
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EK-2

ÖZGEÇMİŞLER

Tayfun Bayazıt
Makine Mühendisliği lisans (1980) eğitimi sonrası Columbia Üniversitesi Finans ve Uluslararası İlişkiler
alanlarında Yüksek Lisans (MBA-1983) derecesi alan Bayazıt, bankacılık kariyerine Citibank’ta başladı.
Daha sonra 13 yıl Çukurova Grubu bünyesinde Yapı Kredi (Genel Müdür Başyardımcısı ve İcra Kurulu
Üyesi), İnterbank (Genel Müdür) ve Banque de Commerce et de Placement S.A. İsviçre’de (President
& CEO) üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 1999 yılında Doğan Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekili ve Dışbank Murahhas Azalığına getirildikten sonra aynı grupta 2001 yılında Dışbank İcra
Başkanlığını (CEO) üslendi. 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Bayazıt,
Temmuz 2005’te Fortis’in Dışbank’ın çoğunluk hisselerini satın alması sonrası Fortis Türkiye CEO’luğu
ve Fortis küresel yönetim komitesi üyeliğine getirildi. 2006’da yapılan Genel Kurul’dan sonra Fortis
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üslendi. 2007 yılında Yapı Kredi’ye (UniCredit ve Koç
Grupları ortaklığı) Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak geri döndü ve 2009 yılında Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini üslendi. Bayazıt, Yapı Kredi’deki görevinden Ağustos 2011’de halihazırda
Başkanlığını yürüttüğü “Bayazıt Danışmanlık Hizmetleri” şirketini kurmak için ayrıldı. TÜSİAD (Türk
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi olan Bayazıt, TEGV (T. Eğitim Gönüllüleri
Vakfı), TKYD (T. Kurumsal Yönetim Derneği) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler
üstlenmektedir.

Son 10 yıl içinde yürütülen görevler
Tarih
Başlangıç

Bitiş

Kurum

Yürüttüğü görev

Ayrılma nedeni

Ekim 2011

devam
ediyor

Bayazıt Yönetim Danışmanlık Ltd.

Kurucu ve sahibi

devam ediyor

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş

Yönetim Kurulu
Başkanı

Koç Holding Bankacılık ve Sigorta
Grubu

Başkan

Nisan 2009

Ağustos
2011

Nisan 2007

Nisan
2009

Mayıs 2006

Nisan
2007

Yönetim Kurulu
Başkanı
Murahhas Üye ve
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş
Genel Müdür (CEO)
Yönetim Kurulu
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş iştirakleri
Başkanı
Yönetim Kurulu
Fortis Bank A.Ş
Başkanı

Temmuz 2005

Mayıs
2006

Fortis Bank A.Ş

Murahhas Üye ve
Genel Müdür (CEO)

Nisan 2001

Temmuz
2005

Dışbank (Türk Dış Ticaret Bankası
A.Ş.)

Eylül 1999

Nisan
2001

İstifa

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş iştirakleri

Murahhas Üye (CEO)
ve sonra ilaveten
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Başkan Vekili
Dışbank (Türk Dış Ticaret Bankası
Murahhas Aza
A.Ş.)

Yönetim Kurulu
Başkanlığına
atanma nedeniyle
istifa
İstifa
Yönetim Kurulu
Başkanlığına
atanma nedeniyle
istifa
Bankanın Fortis
tarafından satın
alınması sonrası
görev değişikliği
Grup içi görev
değişikliği
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Necmi Bozantı
1977 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun olan Sayın Bozantı, aynı üniversitede Üretim
yönetimi konusunda Master, İstanbul Üniversitesi’nde de Muhasebe –finansman Master‘i ve Genel
İktisat konusunda Doktora çalısması yapmıştır. 1991-1992 yılları arasında Türkiye Emlak Bankası,
1992-1995 yılları arasında ise Alternatif Bank’da Genel Müdür yardımcısı olarak görev alan Sayın
Bozantı, Alternatif Bank’tan ayrılmasının ardından Dış Faktöring’de 2001 yılına kadar Genel Müdür
olarak görev üstlenmiştir. Ekip Danışmanlık şirketinin kurucusu olan Sayın Bozantı, aynı zamanda My
Technic, ACT Kargo ve ASD Madencilik‘te İcra Kurulu Uyesi olarak görevine devam etmektedir.

Son 10 yıl içinde yürütülen görevler
Tarih
Başlangıç

Bitiş
Devam
ediyor
Devam
ediyor
Devam
ediyor
Devam
ediyor

Kurum

Yürüttüğü görev

Ayrılma nedeni

ASD Madencilik

İcra Kurulu Uyesi

-

ACT Kargo

İcra Kurulu Uyesi

-

My Technic

İcra Kurulu Uyesi

-

Ekip Danışmanlık

Kurucu

-

1995

2001

Dış Faktöring

Genel Müdür

İstifa

1992

1995

Alternatif Bank

1991

1992

Türkiye Emlak Bankası

2009
2009
2009
2001

Genel Müdür
Yardımcısı
Genel Müdür
Yardımcısı

İstifa
İstifa

Jérôme Paul Jacques Marie Calvet
1958 yılında doğan Sayın Calvet, 1983 yılında Institut d’Etudes Politiques de Paris Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1983-1997 tarihleri arasında, Fransız Maliye
Bakanlığı’nda 1988-1990 yılları arasında Avrupa Topluluğu Fransa Temsilciliği’nde Finansal Ataşe
olarak görev yapmış, bu dönemde birçok şirketin yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.
1998-2004 yılları arasında Société Générale Bankası’nda Kurumsal Finans (Fransa) departmanının
yöneticiliği görevini üstlendikten sonra aynı Banka’nın Avrupa Birleşme ve Devralmalar
departmanında yönetici olarak faaliyet göstermiştir. 2004-2008 yılları arasında Lehman Brothers
Yatırım Bankasının, Yatırım Bankacılığı (Fransa) departmanının yöneticiliğini yapmıştır. Calvet, 2008
yılından bu yana Nomura Fransa şirketinin eş-başkanlığı görevini yürütmektedir.
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Tarih
Başlangıç

Bitiş
Devam
ediyor

Ocak 2009

Kurum

Yürüttüğü görev

Ayrılma nedeni

Nomura Bankası Fransa

İcra Kurulu Başkanı

Devam ediyor

Nisan 2004

Ocak 2009 Lehman Brothers / Fransa

Yönetici

Nomura
Fransa’nın
Lehman Brothers
Fransa’yı satın
alması

Ocak 1998

Nisan
2004

Yönetici

İstifa

Société Générale Bankası

D. Sevdil Yıldırım
1988 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme mezunu olan Sayın Yıldırım’ın, ODTÜ Ekonomi Bölümü ve
London Business School’dan master dereceleri bulunmaktadır. Sayın Yıldırım, 1988-1999 yılları
arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK), Araştırma ve Geliştirme, Denetleme ve
Gözetim dairelerinde görev yapmıştır. 1999 yılının Mart ayında Yapı Kredi Yatırım’a Uluslararası
Sermaye Piyasaları Bölümü’nü kurmak üzere katılan Sayın Yıldırım, 2003 yılı sonunda Genel Müdür
Yardımcılığı’na terfi olmuştur. Sayın Yıldırım, 2006’da Genel Müdür Yardımcısı olarak Turkish Yatırım
A.Ş.’ye katılmış, 2007 yılında BGC Partners’a Genel Müdür Yardımcısı olarak geçmiş ve 2009 yılında
Kurumsal Finansman ve Sermaye Piyasaları Koordinatörlüğü’nü kurmak üzere Yıldız Holding A.Ş.’ye
katılmıştır. En son görev aldığı Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’den Şubat 2012’de
ayrıldığında, Sayın Yıldırım kurumda Genel Müdür Yardımcılığı ve Yatırım Komitesi Üyeliği görevlerini
yürütüyordu. Nisan 2012'den bu yana İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyeliğini görevini yürütmektedir.
Son 10 yıl içinde yürütülen görevler
Tarih
Başlangıç
Nisan 2012

Bitiş
Devam
ediyor

Kurum
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş

Ekim 2010

2012

2009

Ekim 2010 Yıldız Holding A.Ş.

2007

2009

BGC Partners

2006

2007

Turkish Yatırım

1999

2006

Yapı Kredi Yatırım

1988

1999

Sermaye Piyasası Kurulu

Yürüttüğü görev
Bağımsız Yönetim
Kurulu Uyesi
Genel Müdür
Yardımcısı
Kurumsal Finansman
ve Sermaye Piyasaları
Koordinatörü
Genel Müdür
Yardımcısı
Genel Müdür
Yardımcısı
Kurumsal Finansman,
Portföy Yönetimi,
Araştırma ve
Uluslararası Sermaye
Piyasaları
Araştırma ve
Geliştirme Dairesi,
Denetleme Dairesi,
Piyasa Gözetim
Dairesi

Ayrılma nedeni
İstifa
Gözde Girişim’e
terfi nedeniyle
İstifa
İstifa

İstifa

İstifa
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EK-3

TADİL METİNLERİ

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısı ve Gerekçesi
Eski Şekil

Yeni Şekil

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-işletdevret 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.

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

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
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yerine
getirecektir.
Şirket
amacını yerine
getirecektir.
Şirket
amacını
gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir veya gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir veya
yaptırabilir:
yaptırabilir:
1.

İmtiyaz, yatırım, yapım ve işletim 1.
sözleşmeleri akdedebilir ve ifa edebilir.

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 3.
vadeli kredi anlaşmaları akdedebilir,
kefalet kredileri temin edebilir.

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

4.

Şirket amaç ve mevzuu ile ilgili faaliyetleri 4.
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 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 Ana
Sözleşmenin 4.27 madde hükmü saklı
kalmak kaydıyla rehin hakları tanıyabilir ve
benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.

5.
5.

Yerli ve/veya yabancı şirketlerle anlaşmalar
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
mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve
teknik organizasyonlarını sağlayabilir.

7.

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 konut, işyeri, konut v.s. alanları
planlayabilir.

9.

İştirak ettiği şirketler adına; amaç ve
konusu ile ilgili malların toptan ve

6.

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

7.

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 konut, işyeri, konut v.s. alanları
planlayabilir.

9.

İştirak ettiği şirketler adına; amaç ve
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10.

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-İşlet-Devret şirketi adına ihalelere
katılabilir.

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-İşlet-Devret şirketi adına ihalelere
katılabilir.

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. 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 hakkını kısmen veya
tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek
kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, şirketin
borçlarının temini veya şirket amacına
gerçekleştirmek için şirketin 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

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. 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 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
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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, 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
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.

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.

Mahkemelerdeki izale-i şüyu davalarını 11. Mahkemelerdeki izale-i şüyu davalarını
izleyerek belirli vericideki potansiyel
izleyerek belirli vericideki potansiyel
gayrimenkullerin
ihalelerinde
iştirak
gayrimenkullerin
ihalelerinde
iştirak
edebilir ve pey sürebilir.
edebilir ve pey sürebilir.

12.

Hazine ve belediyelerle irtibata geçerek 12.
toplu konut ve ticaret ve sanayi alanı ya da
işletmeye uygun olan arazi ya da arsaları
doğrudan satın alabilir.

Hazine ve belediyelerle irtibata geçerek
toplu konut ve ticaret ve sanayi alanı ya da
işletmeye uygun olan arazi ya da arsaları
doğrudan satın alabilir.

13.

Toplu imar alanları açarak ya da imara 13.
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.

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.

14.
14.

İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkul
Yatırım Ortaklıkları tarafından üretilecek
arsalar üzerinde inşaat yaptırarak bu

İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkul
Yatırım Ortaklıkları tarafından üretilecek
arsalar üzerinde inşaat yaptırarak bu
konutların satılmasına aracılık yapabilir. .
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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 15.
karşılığı inşaat sözleşmelerinin yürütülmesi
ve ihalesi proje kontrol ve müşavirlik
işlerine aracılık edebilir.

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.

16.

İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkuller 16.
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-İşlet-Devret
şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.

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-İşlet-Devret şirketi
adına sayılan işlemleri yapabilir.

17.

İştirak ettiği şirketler adına; konut, işyeri, 17.
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 ayni ve şahsi
tasarruflarda bulunabilir. 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 Yapİşlet-Devret 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 Ana
Sözleşmenin 4.27 madde hükmü saklı
kalmak
kaydıyla,
ayni
ve
şahsi
tasarruflarda bulunabilir. 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 Yapİşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri
yapabilir.

18.

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

15.

19.

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

Arsa sahipleri tarafından yaptırılacak kat
karşılığı inşaat sözleşmelerinin yürütülmesi
ve ihalesi proje kontrol ve müşavirlik
işlerine aracılık edebilir.

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
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fotogrametrik haritacılık işlerini yapabilir.

20.

Şirket işleri için gerekli her tür kara, deniz,
hava, taşıt araçları satın alabilir, 20.
kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya
verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi
tasarruflarda bulunabilir, finansal kiralama
sözleşmeleri akdedebilir.

Şirket işleri için gerekli her tür kara, deniz,
hava, taşıt araçları satın alabilir,
kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya
verebilir, bunlar üzerinde Ana Sözleşmenin
4.27 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla,
ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,
finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir.

21.

Şirket amaçlarının tahakkuku için gerekli 21.
olan 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 portföy
yöneticiliği yapmamak şartı ile satabilir
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, 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 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.
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24.

Şirket bünyesinde iştigal konusu ile ilgili 24.
olarak AR-GE merkezi oluşturabilir.

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

25.

Şirketin amaç ve konusun icap ettirdiği 25.
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.

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.

26.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 26.
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 Genel Kurul
tarafından tespit edilir veya ilgili
mevzuatın müsaadesi nispetinde Genel
Kurul bu hususta Yönetim Kurulunu yetkili
kılabilir.

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 Genel Kurul
tarafından tespit edilir veya ilgili
mevzuatın müsaadesi nispetinde Genel
Kurul bu hususta Yönetim Kurulunu yetkili
kılabilir.

27. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine,
garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi
hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve
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.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve
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.
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MADDE 13- YÖNETİM KURULU

MADDE 13- YÖNETİM KURULU

13.1. Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından
seçilecek en az 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim
Kurulu tarafından idare olunur. Söz konusu üyelerin en az
ikisi Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim
İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim kurulu
üyelerinden (“Bağımsız Yönetim Kurulu Üye(ler)”) oluşur.

13.1. Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar 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.

Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile Yönetim
Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız
üye olarak atanamaz.
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
bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden
seçilmesi 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.

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 Yönetim Kuruluna
bağımsızlık beyanı vermeleri ve bağımsızlıklarının ortadan
kalkması halinde Yönetim Kurulunu durumdan derhal
haberdar etmeleri şarttır. Böyle bir halde bağımsız
yönetim kurulu üyesi istifa etmiş olduğu addedilerek
yerine yeni bağımsız üye 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.
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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.

13.4. İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten 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.

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.

13.4. İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten 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.

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 13.5. Yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında Türk
Ticaret Kanununun 318.maddesine uygun olarak bir Ticaret Kanununun 318.maddesine uygun olarak bir başkan
başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.
ve bir başkan yardımcısı seçer.

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,
sürece, Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
Yönetim Kurulu’nun 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 sunmak;

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;

18.2. Genel Kurullara Ana Sözleşme’de değişiklik ve 18.2. Genel Kurullara Ana Sözleşme’de değişiklik ve
düzeltme yapılması ile
Şirket kayıtlı sermayesinin düzeltme yapılması ile
Şirket kayıtlı sermayesinin
artırılması konularında teklifte bulunmak;
artırılması konularında teklifte bulunmak;
18.3. Genel Kurul’u toplantıya çağırmak;

18.3. Genel Kurul’u toplantıya çağırmak;

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

ilaveten aşağıdaki defterleri tutmak;

Genel Kurul Karar Defteri: Genel Kurul Kararları toplantı Genel Kurul Karar Defteri: Genel Kurul Kararları toplantı
tutanaklarını içerir.
tutanaklarını içerir.
Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu toplantı Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu toplantı
tutanaklarını içerir.
tutanaklarını içerir.
18.5. Bir önceki mali yıla ait bilançoyu Türk Kanunları’nın
öngördüğü çerçevede hazırlayıp hissedarların Genel
Kurul toplantısından 15 (onbeş) gün önce incelemek
üzere sunmak ve gerekli her türlü defteri tutmak.

18.7. Şirketin yıllık bütçesini onaylamak,

18.5. Bir önceki mali yıla ait bilançoyu Türk Kanunları’nın
öngördüğü çerçevede hazırlayıp, Genel Kurul toplantısı
öncesinde TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun
belirlediği süre çerçevesince incelemek üzere hissedarlara
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 Kanunu’nun
belirlediği süre çerçevesince
incelenmek üzere hissedarlara sunmak.
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. 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.

18.6. 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 tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce
incelenmek üzere hissedarlara sunmak.

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

MADDE 21- İDARE VE TEMSİL
MADDE 21- İDARE VE TEMSİL
21.1. Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil
21.1. Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Şirket’in amaç ve konusuna giren
olunur. Yönetim Kurulu Şirket’in amaç ve konusuna giren her çeşit işlemi, hukuki, mali ve teknik işleri Şirket adına
her çeşit işlemi, hukuki, mali ve teknik işleri Şirket adına yapmak ve Şirket adına kullanmak hakkına sahiptir.
yapmak ve Şirket adına kullanmak hakkına sahiptir.

21.2. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı saklı kalmak
üzere, yukarıdakilere ek olarak, 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 teminat olarak göstermek suretiyle
üçüncü şahıslara akdedilecek kısa, orta, uzun vadeli

21.2.Yönetim Kurulu,
Sermaye Piyasası 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
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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 hususlarda yetkilidir.

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 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
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.

21.3. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisinin 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 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.

21.4. 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.

21.4. 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.

21.5. Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, 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
kurabilir.

21.5. Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, 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
kurabilir.
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MADDE 22- YASAK İŞLEMLER VE SORUMLULUKLAR

MADDE 22- YASAK İŞLEMLER VE SORUMLULUKLAR

Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul’un onayı Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul’un onayı
alınmadan Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. alınmadan Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335.
Maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.
Maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,
yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey 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.

MADDE 23- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE MADDE 23- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE
HUZUR HAKKI
HUZUR HAKKI
Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret veya huzur hakkı Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret veya huzur hakkı
verilip verilmemesi ve verilecekse miktarı Genel Kurul verilip verilmemesi ve verilecekse miktarı Genel Kurul
tarafından tespit edilir.
tarafından tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin
ücretlendirme esaslarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası
Mevzuatına uyulur.

MADDE 27- GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 27- GENEL KURUL TOPLANTILARI

27.1. Toplanma

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 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

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
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Kurul’u toplantıya davet etmeye mecburdur.

mecburdur.

27.2. İhbar

27.2. İhbar

Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve
zamanı usulüne göre ilan olunur. 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 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 15 Gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
ile Sermaye Piyasası Kuruluna veya yetkili kıldıkları
mercie bildirilir.

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 Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin
Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılar
yapılacak toplantılar ve bu toplantılarda alınacak kararlar ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
geçerli değildir.

27.3. Temsilci Tayini

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.

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.

MADDE 30- NİSAP VE OYLAMA

MADDE 30- NİSAP VE OYLAMA

30.1. Toplantı Nisabı

30.1. Toplantı Nisabı

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı nisabı Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı nisabı
hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
30.2 Oylama
30.2 Oylama
Genel Kurul toplantılarında oylama, bütün hissedarların
basit çoğunluğu ile gizli oylama yönünde karar Genel Kurul toplantılarında oylama, bütün hissedarların
alınmadıkça, el kaldırmak sureti ile yapılır.
basit çoğunluğu ile gizli oylama yönünde karar alınmadıkça,
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el kaldırmak sureti ile yapılır.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda alınacak kararlara
ilişkin karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda alınacak kararlara
hükümleri uygulanır.
ilişkin karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu ile
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Şirket hissedarları ile vekillerinin sahip oldukları her hisse Şirket hissedarları ile vekillerinin sahip oldukları her hisse
için (bir oy pusulası üzerinde) bir oy hakkı vardır ve her için (bir oy pusulası üzerinde) bir oy hakkı vardır ve her
bakımdan aynı oy hakkına sahiptir.
bakımdan aynı oy hakkına sahiptir.
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 sahiplerine tanınan haklar,
ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay
sahipleri tarafından kullanılır.

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 sahiplerine tanınan haklar, ödenmiş
sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri
tarafından kullanılır.

MADDE 34- İLANLAR RAPORLAR, AÇIKLAMALAR

MADDE 34- İLANLAR RAPORLAR, AÇIKLAMALAR

34.1 Şirkete ait ilânlar, Sermaye Piyasası Kurulu 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 15 gün öncesinden yapılır.

34.1 Şirkete ait ilânlar, Sermaye Piyasası Kurulu 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 Mevzuat’nın
belirlediği sürede yapılır.

34.2. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için
Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri 34.2. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için
hükümleri uygulanır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri
ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.
uygulanır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilanlara
ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre
yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre
Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası
usulüne uygun olarak, zamanında yapılır.
Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar,
Şirket’in bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası usulüne uygun olarak, zamanında yapılır.
mevzuatına uygun olarak yerine getirilecek ve Sermaye Şirket’in bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası
Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo mevzuatına uygun olarak yerine getirilecek ve Sermaye
ve raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve
Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası
hazırlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu’na verilecektir.
Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanacak
Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilânları ayrıca Şirketin
ve Sermaye Piyasası Kurulu’na verilecektir.
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Internet sitesinde yayınlanır

Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilânları ayrıca Şirket’in
İnternet sitesinde de yayınlanır.

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 Denetim Komitesi,
Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite
oluşturur.

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.
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.

Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma Komiteleri oluşturma kararlarında görev alanları ve çalışma
alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak esasları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak
etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman etraflı olarak belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu
komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden
belirleyebileceği gibi başkan ve üyelerinde de gerekli belirleyebileceği gibi başkan ve üyelerinde de gerekli
gördüğü değişikleri yapabilir.
gördüğü değişikleri yapabilir.
Komiteler Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu Ana Sözleşme
hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Komite sayısının
Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını aşması ve/veya
Yönetim Kurulu üyeleri arasında söz konusu komitenin
çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi
bulunmaması gibi nedenlerle ve mevzuatın müsaade
ettiği ölçüde Komite Başkanı uzman ve bağımsız üçüncü
kişiler arasından seçilebilir.
Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve
Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak Komitelerin
Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri
yoktur; Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma
yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim
Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak Komitelerin Şirket
işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur;
Komitelerin önerdikleri 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.

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.
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Yukarıda yeralan hükümlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümleri saklıdır.

34.A.1 DENETİM KOMİTESİ

34.A.1 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

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

Denetim Komitesinde, Mali İşlerden sorumlu üst düzey
yöneticilerin 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.

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 Şirketin kurumsal yönetim
ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle
aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:
- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde

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
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uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını
nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
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,
Kurumsal
Yönetim
Komitesinde,
komitenin
çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret
gösterilir. Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları
hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı
bilgi verilmesi esastır.

MADDE 34 B KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder. Söz
konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde
bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda
yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.

MADDE 34 B KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
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.
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.
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EK-4

TAV Havalimanları Holding
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.

28

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.
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
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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-5

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
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)
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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.
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 Koordinatörü tarafından belirlenen yetki
sınırları dahilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak yerine
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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.
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.
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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 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.
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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 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.
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
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.
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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.
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.
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EK-6
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI
Geri Alımın Amacı
İMKB' de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve fiyat
dalgalanmalarını azaltmak üzere mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek İMKB'de hisselerimizin
gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesi ve bu kapsamda Genel Kurul’dan pay geri alımı için
alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar
gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.
Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı
Şirket'in paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oranının geri alınması öngörülmüştür.
İşbu tarih itibariyle; yasal mevzuat uyarınca 363.281.250 adet çıkarılmış sermayemizin % 10’u olan
36.328.125 adet pay üç yıl içerisinde elden çıkarılmak, bu oranı aşan kısım ise altı ay içerisinde elden
çıkarılacak şekilde geri alım yapılabilir. Bu süre içerisinde ki mevzuat değişikliği veya sermaye
arttırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı
Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 100.000.000 TL
tutarında bir fon kullanılabilir.
Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı "Şirketlerin Kendi
Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar"ında belirtilen esaslar uyarınca, iktisap
edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi (özkaynak), en az çıkarılmış
sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı
kadar olabilecektir.
Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limit ise 15 Türk Lirası’ dır.
Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 18
ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken
işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulumuz
daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.
Yönetim Kurulumuz 18 aylık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir
geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.
Yönetim Kurulumuz , Sermaye Piyasası mevzuatına uymak kaydıyla geri alınan payların tamamını
elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.
Alımlar İçin Yetkilendirme
Alımlar için Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sayın Nursel İlgen yetkilendirilmiştir.
Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi
Geri Alım Programı 2012 yılı Olağan Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
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TAV Havalimanları Holding A.Ş.
VEKALETNAME

TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin 11 Mayıs 2012 Cuma Günü, saat 10.00’da, Atatürk Havalimanı Dış
Hatlar Terminali, A Kapısı – VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy, İstanbul, adresinde bulunan TAV
Akademi (A) Salonu’nda yapılacak 2011 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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