PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
YENİ ŞEKİL
GEREKÇE
Merkez ve Şubeler:
Merkez ve Şubeler:
30 Aralık 2013 tarih ve 8475 sayılı Ticaret Sicil
Madde 4:
Madde 4:
Gazetesi'nde ilân edilen 21 Kasım 2013 tarihli
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen adres
Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi
Aeropark
Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi
Aeropark
değişikliği Ana Sözleşme metnine işlenmiştir.
Yenişehir Mahallesi
Osmanlı
Bulvarı
No:
11
Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A
Kurtköy’dür. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret
Kurtköy’dür. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret
Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan
Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan
ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan
Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan
edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket’e yapılmış
edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket’e yapılmış
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil
olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil
ettirmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır.
ettirmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır.
ESKİ ŞEKİL

Şirket işlerinin yürütülmesi sırasında
gerekli
görüldüğünde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve
Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi verilerek yurt içinde ve
dışında gerekli kanuni merasime uyulmak kaydıyla
şubeler, bürolar, temsilcilikler ve mağazalar açılabilir.
Şirketin Sermayesi:

Şirket işlerinin yürütülmesi sırasında
gerekli
görüldüğünde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve
Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi verilerek yurt içinde ve
dışında gerekli kanuni merasime uyulmak kaydıyla
şubeler, bürolar, temsilcilikler ve mağazalar açılabilir.
Şirketin Sermayesi:

Madde 6:

Madde 6:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve T.C.
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.02.2013
tarih ve 6/178 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine
geçmiştir.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve T.C.
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.02.2013
tarih ve 6/178 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine
geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00
(Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk
Lirası itibari değerde nama yazılı 500.000.000,00
(Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00
(Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk
Lirası itibari değerde nama yazılı 500.000.000,00
(Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür.

25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) ile
uyum sağlanması amacıyla mülga Kayıtlı
Sermaye Sistemine İlişkin Tebliğ'de (Seri: IV,
No: 38) öngörülen ifade Ana Sözleşme
metninden çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni 2013-2017 yılları arasında 5 yıl süreyle
geçerlidir. Bu süre sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, bu tarihten sonra
Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi
için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak
suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki
alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
ve kayıtlı sermaye sistemi için aranan niteliklerin
kaybedilmesi
halinde
Şirket
kayıtlı sermaye
sisteminden çıkar.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni 2013-2017 yılları arasında 5 yıl süreyle
geçerlidir. Bu süre sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, bu tarihten sonra
Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için
daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak
suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki
alması zorunludur.

Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
102.272.000
(Yüzikimilyonikiyüzyetmişikibin) TL olup, söz konusu
çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve
nakden ödenmiştir.

Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
102.272.000
(Yüzikimilyonikiyüzyetmişikibin) TL olup, söz konusu
çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve
nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya,
pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya,
primli veya nominal değerin altında pay ihracı
konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma
hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri
arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan
paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni
pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya,
primli veya nominal değerin altında pay ihracı
konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma
hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri
arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan
paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay
çıkarılamaz.

Sermaye artırımının bu madde hükümlerine uygun
olarak gerçekleştirilmesinden
sonra
çıkarılmış
sermayeyi
gösteren
ana
sözleşmenin
Şirketin
sermayesine ilişkin maddesinin yeni şekli Yönetim

Sermaye artırımının bu madde hükümlerine uygun olarak
gerçekleştirilmesinden sonra çıkarılmış sermayeyi
gösteren ana sözleşmenin Şirketin sermayesine ilişkin
maddesinin yeni şekli Yönetim Kurulunca Ticaret Siciline

Kurulunca Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan ettirilir.
Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları:

tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Madde 12:

Madde 12:

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına
taahhütlü mektup ve e-posta yoluyla toplantı
tarihinden en az beş gün önce davet olunurlar. Yönetim
Kurulu üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı
herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal
yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına
taahhütlü mektup veya e-posta yoluyla toplantı
tarihinden en az beş gün önce davet olunurlar. Yönetim
Kurulu üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı
herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal
yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantı yeri Şirket merkezidir. Şu kadar
ki; Yönetim Kurulu Türkiye’de veya Türkiye dışında
herhangi bir yerde de toplanabilir. Başkan bu toplantı
yerini taahhütlü mektup ve e-posta duyurusunda
belirler.

Yönetim Kurulu toplantı yeri Şirket merkezidir. Şu kadar
ki; Yönetim Kurulu Türkiye’de veya Türkiye dışında
herhangi bir yerde de toplanabilir. Başkan bu toplantı
yerini davet yazısında belirler.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum
gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun yılda
en az dört defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum
gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun yılda
en az dört defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile
toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt
çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır.
Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde
bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden
birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife en
az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı
alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm
Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla
alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Şu kadar ki Sermaye
Piyasası Kurulu’nca belirlenen kurumsal yönetim
ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte
sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin

Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile
toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt
çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır.
Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde
bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden
birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife en
az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak
suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim
Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak
kararın geçerlilik şartıdır. Şu kadar ki Sermaye Piyasası
Kurulu’nca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin
uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan
işlemlerde ve Şirketin
her
türlü
ilişkili
taraf
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları:

Yönetim Kurulu çalışma sistematiği ve
günümüz iletişim imkanları ile uyum
sağlanması amacıyla gerekli değişiklikler
yapılmıştır.

ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime
ilişkin
düzenlemelerine uyulur.

Piyasası Kurulu’nun kurumsal
düzenlemelerine uyulur.

yönetime

ilişkin

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına
sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu’nun
1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da
katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket
Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak
Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak
Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç
için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak toplantılarda Ana Sözleşmenin bu hükmü
uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek
hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin
ilgili
mevzuatta
belirtilen
haklarını
Tebliğ
hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi
sağlanır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına
sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu’nun
1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.
Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel
Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu
toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy
vermelerine imkan tanıyacak Elektronik
Toplantı
Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak
toplantılarda Ana Sözleşmenin bu hükmü uyarınca
kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti
alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili
mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde
belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını
kısmen ya da tamamen bir veya birden fazla Yönetim
Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye
yetkilidir. Bu durumda Yönetim Kurulu Türk Ticaret
Kanunu’nun 367. maddesinin ilk fıkrası hükümlerine
uygun bir iç yönerge düzenler. Yönetim Kurulu ayrıca iş
ihtiyaçlarına göre içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de
bulunabileceği komite ya da komisyonlar oluşturabilir.
Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı:
Madde 13:

Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını
kısmen ya da tamamen bir veya birden fazla Yönetim
Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye
yetkilidir. Bu durumda Yönetim Kurulu Türk Ticaret
Kanunu’nun 367. maddesinin ilk fıkrası hükümlerine
uygun bir iç yönerge düzenler. Yönetim Kurulu ayrıca iş
ihtiyaçlarına göre içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de
bulunabileceği komite ya da komisyonlar oluşturabilir.
Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı:
Madde 13:

Yönetim kurulu her yıl olağan Genel Kurul
toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda bir başkan
ve yokluğu halinde başkanlık görevini yapmak üzere bir
başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu her yıl olağan Genel Kurul
toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda bir başkan
ve yokluğu halinde başkanlık görevini yapmak üzere bir
başkan vekili seçer.

Madde metninde Şirketimiz Yönetim Kurulu
Komitelerinin yapısı ve 3 Ocak 2014 tarih ve
28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) ile uyum sağlanması amacıyla gerekli
değişiklikler yapılmıştır.

Yönetim Kuruluna aşağıda belirtilen doğrultuda destek
olmak amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal
Yönetim Komitesi, Adaylık ve Atamalar Komitesi ve
Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulacaktır.

Yönetim Kuruluna aşağıda belirtilen doğrultuda destek
olmak amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal
Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
kurulacaktır.

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin muhasebe
sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya
açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve
etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim
Kurulu’na destek verecektir. Denetimden
Sorumlu
Komite iki üyeden oluşur. Denetimden Sorumlu
Komite üyelerinin ikisi de bağımsız Yönetim Kurulu
üyeleri arasından seçilir.

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin muhasebe
sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya
açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve
etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim
Kurulu’na destek verecektir. Denetimden Sorumlu Komite
en az iki üyeden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite
üyelerinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri
arasından seçilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim
ilkelerine uyumu, ücret, ödül ve
performans
değerlemesi, kariyer planlaması ve kamuyu aydınlatma
konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim
Kuruluna destek verecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi,
başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından
tayin edilmek üzere üç üyeden oluşur. Başkan
haricinde gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi
olmayan, konusunda uzman kişiler de
Kurumsal
Yönetim Komitesi üyesi olarak atanabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim
ilkelerine uyumu, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey
yöneticilerin seçimi için yeterlilik kriterlerinin
belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliği ve üst düzey
yönetici pozisyonları için belirlenen kriterleri haiz
adayların bulunması, ücret,
ödül ve performans
değerlemesi, kariyer planlaması ve kamuyu aydınlatma
konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim
Kuruluna destek verecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi,
başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından tayin
edilmek üzere en az üç üyeden oluşur. Başkan haricinde
gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan,
konusunda uzman kişiler de Kurumsal Yönetim Komitesi
üyesi olarak atanabilir.

Adaylık ve Atamalar Komitesi, Yönetim Kurulu üyeleri
ve üst düzey yöneticilerin seçimi için yeterlilik
kriterlerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliği ve
üst düzey yönetici pozisyonları için belirlenen kriterleri
haiz adayların bulunması konularında çalışmalar
yapmak suretiyle Yönetim Kuruluna destek verecektir.
Adaylık ve Atamalar
Komitesi, başkanı bağımsız
Yönetim Kurulu üyeleri arasından tayin edilmek üzere
üç üyeden oluşur Başkan haricinde gerek duyulduğunda
Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman
kişiler de Adaylık ve Atamalar Komitesi üyesi olarak

Şirketimizde Adaylık ve Atamalar Komitesi
görevleri
Kurumsal
Yönetim
Komitesi
tarafından üstlenilmektedir.
Tüm Yönetim Kurulu komitelerinin üye
sayısının asgari rakamın üzerinde ihtiyaca göre
Yönetim Kurulu tarafından
belirlenmesi
imkanı sağlanmaktadır.

atanabilir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını,
gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin
erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir
komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle
ilgili olarak Yönetim Kuruluna destek verecektir. Riskin
Erken Saptanması Komitesi, başkanı bağımsız Yönetim
Kurulu üyeleri arasından tayin edilmek üzere üç
üyeden oluşur Başkan haricinde gerek duyulduğunda
Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman
kişiler de Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak
atanabilir.
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim
Komitesi ve Atamalar ve Adaylık Komitesi üyeleri, bu
komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Şirket Ana
Sözleşmesinde belirlenen
esaslar
doğrultusunda
Yönetim Kurulu tarafından atanır, görev ve yetkileri
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını,
gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin
erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir
komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle ilgili
olarak Yönetim Kuruluna destek verecektir. Riskin Erken
Saptanması Komitesi, başkanı bağımsız Yönetim Kurulu
üyeleri arasından tayin edilmek üzere en az üç üyeden
oluşur Başkan haricinde gerek duyulduğunda Yönetim
Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Riskin
Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanabilir.
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi
ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, bu
komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Şirket Ana
Sözleşmesinde belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim
Kurulu tarafından atanır, görev ve yetkileri Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine
arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli
meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar
vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi
çeşitli konularda ve uygun gördüğü sayıda, gerek kendi
üyeleri gerekse de konusunda uzman kişiler arasından
atanacak kişilerce oluşturulacak, komite veya komisyon
kurabilir.
Denetleme:

Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine
arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli
meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar
vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi
çeşitli konularda ve uygun gördüğü sayıda, gerek kendi
üyeleri gerekse de konusunda uzman kişiler arasından
atanacak kişilerce oluşturulacak, komite veya komisyon
kurabilir.
Denetleme:

Madde 16:

Madde 16:

Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların
denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe

Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların
denetimi ile pay sahiplerinin kanundan doğan özel
denetim hakkı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve

Şirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyumuna
ilişkin olarak Kobirate Uluslararası Kredi
Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim
Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 31
Aralık 2013 tarihli raporda tespit edilen

konan ilgili düzenlemeler uygulanır.
Ortaklar Genel Kurulu:

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede
yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.
Ortaklar Genel Kurulu:

Madde 17:

Madde 17:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet

Şekli: Genel Kurullar
olağan veya
olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili
düzenlemeler uygulanır. Genel Kurul toplantıları çağrısı
Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu
ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen
diğer yerlerde yayımlanan ilanla ilan ve toplantı günleri
hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta
önce duyurulur.

a) Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul her sene şirketin

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul her sene şirketin

c) Rey Verme

ve Vekil Tayini: Genel Kurul
toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu
payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin
itibari değerinin toplamına oranlamasıyla hesaplanır.
Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi
katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir
temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında ve
önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde Sermaye
Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine
uyulur.

c) Rey

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket

hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde,
olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin işyeri
icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu
çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.
Genel Kurul toplantıları çağrısı Şirket internet sitesi ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde yayımlanan
ilanla ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı
tarihinden en az üç hafta önce duyurulur.

hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde,
olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin işyeri
icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.
Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul
toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu
payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin
itibari değerinin toplamına oranlamasıyla hesaplanır.
Pay sahibi genel kurul
toplantılarına
kendisi
katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir
temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında ve
önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde Sermaye
Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine
uyulur.

eksikliğin giderilmesi
değişiklik yapılmıştır.

amacıyla

metinde

Şirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyumuna
ilişkin olarak Kobirate Uluslararası Kredi
Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim
Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 31
Aralık 2013 tarihli raporda tespit edilen
eksikliğin giderilmesi amacıyla maddenin (e)
bendinde değişiklik yapılmıştır.
Ayrıca maddenin (f) bendindeki "esas
sözleşme" ifadesi metnin kalanıyla uyumlu
olacak şekilde "Ana Sözleşme" şeklinde tadil
edilmiştir.

Genel Kurulu toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü
asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun
29.
maddesinin
dördüncü fıkrası hükmü gereği Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık
ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara
duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine
alınması zorunludur. Genel Kurul toplantıları ve bu
toplantılardaki
karar
nisabı
Sermaye
Piyasası
Kanunu’nun 29. maddesi hükümlerine tabidir. Şu kadar
ki; Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen kurumsal
yönetim ilkelerinin 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.

Genel Kurulu toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü
asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29.
maddesinin
dördüncü fıkrası hükmü gereği Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık
ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara
duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine
alınması zorunludur. Genel Kurul toplantıları ve bu
toplantılardaki
karar
nisabı
Sermaye
Piyasası
Kanunu’nun 29. maddesi hükümlerine tabidir. Şu kadar
ki; Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen kurumsal
yönetim ilkelerinin 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.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde

f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda

f) Genel Kurul

veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir
yerinde toplanır.

katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma
hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret
Kanunu’nun 1527. maddesi
uyarınca
elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin
Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel
Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına,
görüş açıklamalarına öneride bulunmalarına ve oy
kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul
sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm

veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir
yerinde toplanır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı
olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya açık
olarak düzenlenir.
toplantısına elektronik ortamda
katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma
hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret
Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin
Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel
Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına,
görüş açıklamalarına öneride bulunmalarına ve oy
kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul
sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm

Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu
hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak
sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Sermaye
piyasası
mevzuatının
konuya
ilişkin
düzenlemeleri saklıdır.

Genel Kurul toplantılarında Ana Sözleşmenin bu hükmü
uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden
hak
sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Sermaye piyasası mevzuatının
konuya ilişkin
düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 419.
maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Genel
Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren
iç yönerge Genel Kurul tarafından onaylanarak
yürürlüğe girer. Bu yönerge Ticaret Siciline tescil ve
Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 419.
maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Genel
Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren
iç yönerge Genel Kurul
tarafından
onaylanarak
yürürlüğe girer. Bu yönerge Ticaret Siciline tescil ve
Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal
Yönetim
İlkelerinin
Belirlenmesi
ve
Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri de dahil olmak
üzere bu yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya
konulan düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal
Yönetim
İlkelerinin
Belirlenmesi
ve
Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri de dahil olmak üzere
bu yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya konulan
düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.

