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GİRİŞ 

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu’nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini 

görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 14:30’da Caddebostan 

mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy - İSTANBUL adresindeki Şirketimiz 

Merkezinde olağan toplantıya çağırmaktadır. 

 

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle 

katılabilirler. 

 
 

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ 

 
 

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat 

kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay 

sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel 

Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi 

olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e- 

MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya 

temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün 

olmayacaktır. 

 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 

ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Anonim 

Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine 

uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası 

Kanunu'nun 30uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay 

senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul 

Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 

 

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden ( Saat: 14:30 ) en az yarım saat 

önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden 

önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay 

Sahipleri Listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Cüzdanları'nı ibraz ederek katılabilirler. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4.’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma 

hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin 

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek 

bulunmamaktadır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri 

çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve “Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi”nde adı yer alan ortaklarımız 

veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel 

kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. 

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı 

ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri 

veya vekâlet formu örneğini " Caddebostan mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy - 

İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya (www.atlantisholding.com.tr) adresindeki Şirket 

internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı 

"Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da 

http://www.atlantisholding.com.tr/


yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş 

imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul 

Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz 

konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce 

onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

 

Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız 

Denetim Raporu, Kâr Dağıtım Tablosu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim 

İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç 

hafta önce kanuni süresi içinde /İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, Caddebostan mahallesi Noter 

Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy - İSTANBUL adresinde,(www.atlantisholding.com.tr) 

adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve 

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır 

bulundurulacaktır. 

 

 

 

Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini rica ederiz. 

http://www.atlantisholding.com.tr/
http://www.kap.gov.tr/


 

“Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı” ilan tarihinden itibaren Şirketimizin 

www.atlantisholding.com.tr adresindeki web sitesinde yer alacaktır. 2018 yılı hesap dönemine ait 

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali 

Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımı Teklifi 

ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II- 17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli 

açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi 

internet sitesi www.atlantisholding.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nin 

Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

 

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz. 

Genel Merkez : Caddebostan mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 

Kadıköy - İSTANBUL 

http://www.atlantisholding.com.tr/
http://www.atlantisholding.com.tr/


ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

23.08.2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 

VE 

GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 
 

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçimi. 

 

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği 

doğrultusunda genel kurulu yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir. 

 

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. 

 

Hazirun Cetveli MKK kayıtları üzerinden fiziken ve elektronik ortamda tetkik edilerek toplantı 

nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” 

(TTK) ve “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik” çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi yapılır. 

Toplantı Başkanlığı’ na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi 

oylanır. 

 

3- 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız 

denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı 

okunması, görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması. 

 

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu 

Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile 2018 yılına ait mali tablolar 

görüşülüp Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

4- Sermayenin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/2 uyarınca 

yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü 

iyileştirici önlemlerin Genel Kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi. 
 

Şirketin sermayesinin 2/3 ten fazlası karşılıksız kalmış ve TTK madde 376 (2) kapsamında 
Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzu toplantıya çağırmaya ve uygun gördüğü iyileştirici 
önlemleri sunmaya karar vermiştir.. 

 

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlşkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde hazırlanan yıllık finansal durum tablosunda 
(bilanço) sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının yarıdan fazlasını kaybetmesine rağmen 
Türk Ticaret Kanunu 376’ncı madde hükümleri uyarınca borca batık olmadığı görülmüştür. 

 

5- Dönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından 

yapılan seçimlerin Genel Kurul’un onayına sunulması. 

 

Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından TTK 

363. madde uyarınca seçilen üyelerin seçimleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Yapılacak 

2018 yılı olağan genel kurulunda istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yönetim kurulu 

tarafından yapılan seçimler onaylanacaktır. 



6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018 yılı hesap ve 

faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 

 

TTK hükümleri doğrultusunda 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde görev yapan Yönetim 

Kurulu Üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu 

Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

7- Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel 

Kurul’un onayına sunulması. 

 
Şirketin TFRS uyumlu ve yasal Mali tablolarında yer alan kar tutarları dikkate alınarak 

belirlenen Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır. 

 
8- Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin Genel 

Kurul tarafından görüşülerek onaylanması. 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu 

tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması gerekmektedir. 

 

9-Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve 

Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Tebliği’nin 12’nci maddesi 4’üncü fıkrası uyarınca 

üçüncü kişiler lehine verilen TRİ’ler ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda 

yıllık olağan genel kurul toplantılarında ayrı bir gündem maddesinde yer verilerek Genel Kurul 

bilgilendirilecektir. 

 

10- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2018 yılında yapılan 

bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2019 yılında yapılacak bağışlar 

konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi. 

 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 uyarınca Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını 

oluşturarak genel kurulun onayına sunar. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Bağış ve Yardım 

Politikası 17.06.2013 tarihli olağan genel kurulda kabul edilmiştir ve 

www.atlantisholding.com.tr adresinde yayınlanmaktadır. Bağış ve Yardım Politikası 

doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile 

politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara 

bilgi verilir. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme 

amacını taşımaktadır. 

 

11- Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi. 

 

Şirket esas sözleşmemizin “Yönetim Kurulu” başlıklı 8’inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim 

Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin üçü (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar 

arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar 

Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna 

gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay 

sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen 

Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket’e bildirilmek 

zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu’na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy 

çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin 

önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket’e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu 

isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen 

Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri saklıdır. Diğer 3 üye B Grubu pay sahiplerinin önereceği 

kişiler arasından seçilecektir. 6 üyeden oluşacak yönetim kurulu üyelerinden 2 adedi SPK’nın 

II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile belirlenen zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinde 

tanımlanan bağımsızlık kritelerini taşıması zorunludur. B Grubu tarafından seçilecek üyelerin 

ikisi bağımsız üye olacaktır. 

http://www.atlantisholding.com.tr/


12- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve 

politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 

 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 uyarınca gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey 

yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel 

Kurula bilgi verilecektir. 

 

13- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti. 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmemiz hükümlerine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin 

huzur hakkı ve ücretini Genel Kurul tespit eder. 

 

14- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, 

üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; 

Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem 

yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden 

bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir 

başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası 

Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu 

işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz 

konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 

 
 

15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 

olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, 

bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri 

hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi. 

 

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri içeriğinde 

belirtilen iş ve işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurul izni alınması hususu oylamaya 

sunulacaktır. 

 
 

16- Dilek ve öneriler, kapanış. 



 

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

23.08.2019 TARİHLİ 

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL GÜNDEMİ 

VE 

GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

 

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçimi. 

 

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği 

doğrultusunda genel kurulu yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir. 

 

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. 

 

TTK hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda 

alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığına yetki 

verecektir. 

 

3- 23.08.2019 Cuma günü, saat 14:30’da yapılacak “Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2018 Yılı 

Olağan Genel Kurul Toplantıs”nda gündemin 11. maddesinde görüşülecek yönetim 

kurulu üye seçimi için Genel Kurul’a önerilecek adayların belirlenmesi. 

 

Şirket esas sözleşmemizin “Yönetim Kurulu” başlıklı 8’inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim 

Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin üçü (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar 

arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar 

Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna 

gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay 

sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen 

Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket’e bildirilmek 

zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu’na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy 

çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin 

önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket’e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu 

isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. 

 

23.08.2019 saat 14:30’da yapılacak Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2018 Yılı Olağan Genel 

Kurul Toplantısı”nda gündemin 11. maddesinde görüşülecek Yönetim Kurulu üye seçimi için 

Genel Kurul’a önerilecek 3 adayın ismi genel kurul öncesinde Şirket yönetim kuruluna 

bildirilecektir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri saklıdır. 

Diğer 3 üye B Grubu pay sahiplerinin önereceği kişiler arasından seçilecektir. 6 üyeden oluşacak 

yönetim kurulu üyelerinden 2 adedi SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile 

belirlenen zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması 

zorunludur. B Grubu tarafından seçilecek üyelerin ikisi bağımsız üye olacaktır. 

 

4- Dilek ve öneriler, kapanış. 



 Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 kapsamında yapılan açıklamalar 
 

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay 

sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay 

grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkındabilgi, 
 

 

 

 

 
PAY SAHİBİ GRUBU SAHİP 

OLUNAN 

PAY ADEDİ 

SERMAYEYE 

ORANI 

OY HAKKI SAHİP 

OLDUĞU 

İMTİYAZ 

NECDET 

DENİZ 

A 90,00 0,00 90.00 Yönetim 

kurulu 

seçiminde 

aday 
göstermede 

imtiyaz 
      

FATMA 

KARAGÖZLÜ 

A 10,00 0,00 10,00 Yönetim 

kurulu 

seçiminde 

aday 
göstermede 

imtiyaz 

HALKA AÇIK 
KISIM – 
ŞÜKRAN 
ERDENAY 

B 518.399,4 6,48 518.399,4 Yoktur. 

HALKA AÇIK 
KISIM – 
HAKAN ŞAHİN 

B 400.000,00 5,00 400.000,00 Yoktur. 

      

      

HALKA AÇIK 

KISIM - 
DİĞER 

B 7.081.600,6 88,52 7.081.600,6 Yoktur. 

TOPLAM  8.000.000,00 100,00 8.000.000,00  

 

 
İmtiyazlar: (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu 

payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır paylarında imtiyaz yoktur. 



b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek 

hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 

faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi 

 

TTK 376/2 maddesine göre 2/3 sermaye kaybı yaşandığı için bununla ilgili tedbirlerin 

alınıp sermayenin tamamlanması yönünde çalışmalar yapılması. 

 

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya 

seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek 

kişiler hakkında bilgi; 

 

Mevcut yönetim kurulu 2019 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 
 

Şirket esas sözleşmemizin “Yönetim Kurulu” başlıklı 8’inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu 

altı üyeden oluşur ve bu üyelerin üçü (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel 

Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim 

Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek 

için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar 

arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul 

toplantısından önce, Şirket’e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu’na aday 

gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir 

imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket’e bildirilir ve yönetim 

kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri saklıdır. Diğer 3 üye B Grubu pay sahiplerinin 

önereceği kişiler arasından seçilecektir. 6 üyeden oluşacak yönetim kurulu üyelerinden 2 adedi SPK’nın 

II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile belirlenen zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinde 

tanımlanan bağımsızlık kritelerini taşıması zorunludur. B Grubu tarafından seçilecek üyelerin ikisi 

bağımsız üye olacaktır. 

 
 

Mevcut yönetim kurulu üyeleri genel kurulun 23.08.2019 tarihinde toplanması halinde istifalarını 

sunacaktır. Yeni yönetim kurulu 23.08.2019 tarihinde saat 14:30’da yapılacak (A) Grubu Pay Sahipleri 

İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu tarafından aday gösterilecek 3 üye ve B Grubu pay sahipleri tarafından 

aday gösterilecek adaylar arasından seçilecek 3 üyeden oluşacaktır Henüz belirlenmiş bir aday yoktur. 



d) Ortaklık pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili 

olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun 

ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret 

gerekçeleri. 

 

Yoktur. 

 

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile 

birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. 

 

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur. 


