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Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2022 Pazartesi günü, saat 
11:00’de aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Çolaklı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:13 
Çolaklı, Manavgat, Antalya adresinde bulunan Vonresort Golden Coast Oteli’nin Rhodonite Toplantı Salonu’nda 
yapılacaktır. 
 
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri 
veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 
(“MKK”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”) üzerinden yapılacaktır. e-GKS’de işlem 
yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK’nın Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik 
imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir. 
 
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 
Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak 
Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 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. 
 
e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, 
öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın (https://egk.mkk.com.tr) 
web adresinden bilgi alabilirler. 
 
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK’nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine 
getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak 
oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak 
için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden 
yapılacaktır. 
 
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı’na; gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi 
temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik 
belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz 
ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. 
 
Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy 
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, EK-2’de yer 
alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu 
vekaletname örneği Şirket merkezimizde ve www.gezinomi.com internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında da 
mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet 
İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir. 
 
Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK’dan alınan listede bulunmalıdır. 
Yetkilendirme e-GKS’den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden 
atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul 
Toplantısı’na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. 
 
Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış 
olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. 
 
Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı 
olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.  
 
Şirketimizin 2021 yılına ait; Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve 
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu linklerini de içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve aşağıdaki gündem maddeleri 
ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme 
Dokümanı, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi’nde ve www.gezinomi.com internet 
adresinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve e-GKS’de pay sahiplerinin 
incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere 
https://www.gezinomi.com/kvkk internet adresinden ulaşabilirsiniz. 
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Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplantının resmi otoritelerce ilan edilen tedbir ve kurallara uygun olarak 
yapılacağını, bu konuda yetkili otoritelerce ilan edilecek yeni tedbir ve kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından 
takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. 
 
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine saygıyla sunulur. 
 
 
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. 
 
 
 
 
Yönetim Kurulu Başkanı 
           Ali Ercan 
 
Ekler:  EK 1 - Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Dağıtım Tablosu, 

EK 2 – Kar Dağıtım Politikası 
EK 3 – Bağış ve Yardım Politikası 
EK 4 – Ücretlendirme Politikası 
EK 5 – Bilgilendirme Politikası 
EK 6 - Vekaletname 
 
 
 

Merkez adresi: Mehmetçik Mah. 1242 Sok. No:3B / 2 Muratpaşa / Antalya’dır. 
Şube adresi: Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak Detay İş Merkezi No:32 Daire:7, Kadıköy İstanbul.  
Ticaret Sicili ve Numarası: 91343 Antalya Tic.ve San.Odası 
Mersis No: 0055 0572 3440 0016   
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SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek 
açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel 
açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır: 
 
1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay 

bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği 
hakkında bilgi: 

 
Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK’nın 16.12.2021 tarih ve 65/1854 sayılı 
izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.  
 
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 65.000.000 (altmış beş milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari 
değerde 65.000.000 (altmış beş milyon) adet paya ayrılmıştır.  
 
SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, (2021-2025) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin 
verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK’dan izin 
almak suretiyle, Genel Kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu 
yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 
 
Şirket’in çıkarılmış sermayesi toplam 25.000.000 (yirmi beş milyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari bir 
şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 25.000.000 (yirmi beş milyon) adet paya 
ayrılmış olup, bunlardan 3.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 22.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. 
A Grubu payların toplamının Şirket’in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %10 (%10 dahil) olması 
şartıyla, A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Genel Kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu 
payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde 
belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirket’in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %10 sınırının altına 
düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen 
Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Genel Kurulda oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden 
yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında işbu Ana 
Sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.  
 
Yönetim Kurulu, (2021-2025) yılları arasında, TTK ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, 
gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması ile 
imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının 
sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni 
pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.  
 
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar 
çıkarılmaz. 
 
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya 
azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında 
A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç̧ edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay 
sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, B Grubu pay çıkarılacaktır.  
 
Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.  
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
Bu Bilgilendirme Dokümanı’nın yayınlandığı tarih itibarıyla, pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda 
sunulmaktadır: 
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Ortağın Adı Soyadı 
Pay 

Grubu 
Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı (%) Oy Hakkı Oy Hakkı Oranı 

 

Ali Ercan 
A 3.000.000 

60,00% 
15.000.000 

72,97% 
 

B 12.000.000 12.000.000  

Ünlü Portföy Birinci Hisse 
Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi 
Yoğun Fon) 

B 1.860.000 7,44% 1.860.000 5,03%  

Azimut Portföy İLA Serbest Özel 
Fon 

B 1.250.000 5,00% 1.250.000 3,38%  

Diğer B 6.890.000 27,56% 6.890.000 18,62%  

TOPLAM A+B 25.000.000 100,00% 37.000.000 100,00%  

 
Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesine göre Şirket’in işleri ve idaresi Genel 
Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK’nın düzenlemeleri çerçevesinde yarısı A Grubu 
pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 8 (sekiz) kişiden oluşan 
bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim 
Kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim 
Kurulunun 3 (üç) üyesi ve 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulunun 4 (dört) üyesi A Grubu pay sahipleri veya 
gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri 
SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A 
Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler 
haricindeki üyelerden olacaktır. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden 
seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak 
bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici 
olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A 
Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin 
çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye 
selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya 
gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden 
alınabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi 
tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına 
tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya 
görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK’nın kurumsal yönetim 
ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur. 
 
Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer. 
 
TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun 
kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK’nın kurumsal yönetime 
ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye 
piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur. 
 
Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. 
Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim 
Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. 
 
Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 10. maddesine göre her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı 
verir. Her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin 
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pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket’e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo 
edilmesi şartına bağlanamaz. 
 
2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 

dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki 
değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi: 
 

Bu nitelikte bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili yapılan özel durum açıklamalarına 
www.kap.org.tr adresinden ve www.gezinomi.com internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sayfasından ulaşılabilir 
 
3. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi: 
 
Pay sahipleri tarafından olağan genel kurul gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne 
yazılı olarak ilettikleri herhangi bir talep bulunmamaktadır 
 
4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve 

değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl 
içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği 
ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi 
durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi: 

  
Yoktur 
 
5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme 

değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri: 
 
Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır. 
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13 HAZİRAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 
GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı 

Başkanlığı’na yetki verilmesi,   
 
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda 
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde 
Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı tarafından Genel 
Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda Oy 
Toplama Memuru da seçebilir. 
  
2. 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi, 
 
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 
üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, https://www.gezinomi.com internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında, 
KAP’ta ve e-GKS’de ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim 
Bilgi Formu linklerinin de yer aldığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne 
sunulacaktır. 
 
3. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi, 
 
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 
üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, https://www.gezinomi.com internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında, 
KAP’ta ve e-GKS’de ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 
hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul’da Okunacaktır 
 
4. 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 
 
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 
üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, https://www.gezinomi.com internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında, 
KAP’ta ve e-GKS’de ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okunup, 
ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. 
 
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra 

edilmesi, 
 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü 
ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 
 
6. Yönetim Kurulu’nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, 

değiştirilerek kabulü veya reddi, 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28.04.2022 tarihli, 2022/21 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK’nın hükümleri 
çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na uyumlu olarak hazırlanan ve HLB Saygın 
Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 
toplam 17.522.182,00 TL Net Dönem Kârı elde etmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan 
kayıtlara göre Net Dönem Karı ise 21.599.995,82 TL'dir. 
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Yasal Kayıtlara göre elde edilen 21.599.995,82 TL Net Dönem Kârından 1.079.999,79 TL Genel Kanuni Yedek Akçe 
(1.Tertip) ayrılması, kalan 20.519.996,03 TL'nin tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması; SPK’ya Göre 
hazırlanan finansal tablolara göre ise, 17.522.182,00 TL Net Dönem Kârından 1.079.999,79 TL Genel Kanuni Yedek 
Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 16.442.182,21 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması; hususlarının,  
 
Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına 
sunulacaktır. 
 
Kar Payı Rehberi’nde yer alan kar dağıtım tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin kar 
dağıtım tablosu EK1’de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 28.04.2022 tarihinde kamuya 
duyurulmuş ve TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul 
toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, https://www.gezinomi.com internet adresinin Yatırımcı 
İlişkileri sayfasında ilan edilmiştir.  
 
KAP’ta ve e-GKS’de ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulumuzun 28.04.2022 tarih ve 2022/21 sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kâr dağıtım önerisi ve EK1’de yer alan kar dağıtım tablosu, ortaklarımızın 
görüşüne ve onayına sunulacaktır. 
 

7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aylık net ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek 
karara bağlanması, 

 
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nde ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler 
için belirlenen Ücretlendirme Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2022 faaliyet yılında Yönetim Kurulu 
Üyelerinin ücretleri ile kendilerine sağlanacak mali haklar ortaklarımız tarafından belirlenecektir. 
 
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar 

hakkında bilgi verilmesi, 
 
SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince 2021 yılı 
içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem 
maddesi ile ortaklara bilgi verilecektir. 
 
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel 
Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu bağışlar Genel Kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece 
bilgilendirme amacı taşımaktadır. 
 
Şirket tarafından 31.12.2021 itibarıyla bağış yapılmamıştır.  
 

9. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas 
sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmelidir. Bu doğrultuda 2022 yılında yapılacak bağış 
ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir. 
 
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin ilgili hükümleri 
kapsamında 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul’un onayına sunularak tespit edilecektir 
 
10.  Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaylanması, 
 
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nca 13 Ocak 2022 tarihinde alınan karar ile Şirketin Kar Dağıtım Politikası belirlenmiş 
olup EK2’de Genel Kurul’un onayına sunulmuştur.  
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11. Şirket Bağış ve Yardım Politikası’nın görüşülerek onaylanması, 
 
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nca 13 Ocak 2022 tarihinde alınan karar ile Şirketin Bağış ve Yardım Politikası 
belirlenmiş olup EK3’te Genel Kurul’un onayına sunulmuştur.  
 
12. Ücretlendirme Politikası’nın görüşülerek onaylanması,   
 
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nca 13 Ocak 2022 tarihinde alınan karar ile Şirketin Ücretlendirme Politikası belirlenmiş 
olup EK4’te Genel Kurul’un onayına sunulmuştur.  
 
 
13. Bilgilendirme Politikası’nın görüşülerek onaylanması,  
 
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nca 13 Ocak 2022 tarihinde alınan karar ile Şirketin Bilgilendirme Politikası belirlenmiş 
olup EK5’te Genel Kurul’un onayına sunulmuştur.  
 
 
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları 

Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2022- 31.12.2022 
mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 

 
TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu’nun 28.04.2022 tarih ve 2022/20 sayılı kararı ile 
Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 mali dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili 
düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesinin 
önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 
15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki 

işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, 
 
SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.6 no’lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde 
bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve 
ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek 
önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir 
işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız 
ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı 
bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu doğrultuda Genel Kurul 
toplantısında ortaklara 2021 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir. 
 
16. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş 

ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması 
 
Yönetim kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin 1. 
fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile 
mümkündür. SPK’nın 1.3.6. no’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran 
pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü 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 onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek 
amacıyla söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 
 
 
 
 



GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.  
2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

 

‐ 10 ‐ 
 

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, 
rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi, 

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesinin 4. Fıkrası uyarınca Genel 
Kurul toplantısında ortaklara Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, 
rehin, ipotek ve kefaletlerin bulunmadığı bilgisi ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilecek olup, 
KAP’ta yayınlanan “31 Aralık 2021 İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu”nun 14 
numaralı dipnot maddesinde bu konuda bilgi verilmektedir. 
 
18. Dilek ve temenniler   
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EK 1 - KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU, 
 

01.01.2021 - 31.12.2021 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ 

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. 2021 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) 

1 Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye   15.000.000,00 

2 Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)   28.441,37 

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur 

    SPK'ya Göre 
Yasal Kayıtlara (YK) 

Göre 

3 Dönem Karı 23.497.600,00  28.225.830,35  

4 Ödenecek Vergiler (-) 5.975.418,00 6.625.834,53  

5 Net Dönem Karı (=) 17.522.182,00 21.599.995,82 

6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 0,00 

7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 1.079.999,79 1.079.999,79 

8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) 16.442.182,21 20.519.996,03 

9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) 0,00   

10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.442.182,21 20.519.996,03 

11 Ortaklara Birinci Kar Payı 0 0 

       - Nakit 0 0 

       - Bedelsiz 0 0 

       - Toplam 0 0 

12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0 0 

13 Dağıtılan Diğer Kar Payı 0 0 

  

     - Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0 

     - Çalışanlara 0 0 

     - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0 

14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0 0 

15 Ortaklara İkinci Kar Payı 0 0 

16 Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0 
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17 Statü Yedekleri 0 0 

18 Özel Yedekler 0 0 

19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK 16.442.182,21 20.519.996,03 

20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0 

 
 

  GRUBU 

TOPLAM DAĞITILAN KAR 
PAYI 

TOPLAM DAĞITILAN KAR 
PAYI / NET DAĞITILABİLİR 

DÖNEM KARI 

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 
PAYA İSABET EDEN KAR 

PAYI 

NAKİT (TL) 
BEDELSİZ  

(TL) 
ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI (%) 

NET 

A 
0 0,00 0,00 0,0000000 0,00000 

B 
0 0,00 0,00 0,0000000 0,00000 

TOPLAM 
0 0,00 0,00     
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EK 2 – KAR DAĞITIM POLİTİKASI 
 

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) 
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI 

 
Amaç 
Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, 
Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket’in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın 
dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket 
menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir. 
 
Şirket, kâr dağıtımı konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
(“TTK”), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
(“SPK”), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal 
Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. 
 
Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca 
hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.gezinomi.com) 
aracılığıyla duyurulmaktadır. 
 
Yetki ve Sorumluluk 
Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket 
genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket’in Kâr Dağıtım 
Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve 
sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını takiben, 
gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve 
genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (www.gezinomi.com) yayımlanır. 
 
Kâr Dağıtım İlkeleri 
İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, 
Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit 
durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz 
olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. 
 
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları 
oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır. 
 
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için 
belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu 
üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay 
sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. 
 
Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine 
Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun 
olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. 
 
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr 
payı avansı dağıtabilir.  
 
Kâr Payı Dağıtım Esasları 
Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kârın Tespiti Ve Dağıtımı” başlıklı 13. maddesinde 
düzenlenmiştir.  
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“Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. 
 
Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi 
Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler 
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 
sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: 
 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 
 
(a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır. 
 
Birinci Kâr payı: 
 
(b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım 
politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. 
 
(c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, 
pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.  
 
İkinci Kâr payı: 
 
Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen 
veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK’nın 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek 
akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 
 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 
 
Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i oranında 
kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK’nın 519’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel 
kanuni yedek akçeye eklenir. 
 
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için 
belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, 
ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri 
için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.  
 
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit 
olarak dağıtılır. 
 
Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel 
Kurulca kararlaştırılır. 
 
İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.” 
 
Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları 
Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kârın Payı Avansı” başlıklı 14. maddesine göre, “Genel Kurul, SPKn ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının 
hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için Genel Kurul 
kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kuruluna yetki verilebilir.” 
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EK 3 - BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI  
 

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) 
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

 
Amaç 
 
Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, 
Şirketin bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir.  
 
Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
(“TTK”), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
(“SPK”), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal 
Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. 
 
Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca 
hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.gezinomi.com) 
aracılığıyla duyurulmaktadır. 
 
Yetki ve Sorumluluk 
 
Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, 
Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket’in Bağış 
ve Yardım Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun 
yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını 
takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (www. gezinomi.com) 
yayımlanır. 
 
Bağış ve Yardım İlkeleri 
 
Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Bağışlar” başlıklı 18. maddesine göre: “Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 
Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000,00 TL’yi aşamaz ve 
yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. 
Bağışlar, SPKn’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, 
gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine 
sunulur.” 
 
Şirketimizin bağış yapılabilmesi yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışın sınırı, 
2.000.000 TL olarak Esas Sözleşme’de belirtilmiştir. Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından 
uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı 
çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, 
Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde 
yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir. 
 
Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK’nın özel durumların 
kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili 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. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 
 
Bağış ve yardımlar konusunda SPK’nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu 
kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 
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EK 4 - ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI  
 

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) 
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 

 
Amaç 
 
Ücretlendirme politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, 
Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin 
ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir. 
 
Şirket ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 
sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), zaman 
zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim 
İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. 
 
Şirket Ücretlendirme Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri 
başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.gezinomi.com) aracılığıyla duyurulmaktadır. 
 
Yetki ve Sorumluluk 
 
Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket 
genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur ve görüşleri alınmıştır. 
Şirket’in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim 
Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun 
onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunularak, Şirket internet sitesinde 
(www.gezinomi.com) yayımlanır. 
 
Ücretlendirme Esasları 
 
Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. 
 
Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından 
sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin 
değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu, hem kurul 
hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar.  
Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak 
belirlenir. 
 
Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen 
faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam 
içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde 
bulundurulmaktadır. İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi 
çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme 
ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık 
sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet 
konularında iştigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, 
piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır. 
 
İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler 
ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını 
koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya 
şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.  
 
Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, 
yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. 
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EK 5 – BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 
 

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) 
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 
Amaç 
Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak 
pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari 
sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir 
bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.  
 
Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
(“TTK”), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) 
düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki 
Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine 
azami özen gösterir. 
 
Şirket Esas Sözleşmesi’nin “İlan” başlıklı 11. maddesine göre: “Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve 
esaslar dairesinde SPK’ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal 
tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK’nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen 
usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. 
 
Şirket’e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen 
sürelerde ve zamanında yapılır. SPK’nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından 
öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.” 
 
Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)’nin 17’inci maddesi ile Kurumsal Yönetim 
Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.gezinomi.com) 
aracılığıyla duyurulmaktadır. 
 
Yetki ve Sorumluluk 
Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket 
genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket’in kamunun 
aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması 
Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim 
Kurulu’nun onayını takiben Şirket internet sitesinde (www.gezinomi.com) yayımlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü 
kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama 
esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yöneltilmelidir. 
 
Bilgilendirme Yöntem ve Araçları 
Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda 
belirtilmiştir. 
Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu 
ve beyanlar 
Yıllık Faaliyet Raporları 
Şirket İnternet sitesi (www.gezinomi.com) 
Özel durum açıklama formları 
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular 
Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri 
 
Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar 
Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde 
Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme 
toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. 
 
Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında 
basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri yayınlanabilir ve diğer 
iletişim yolları kullanılabilir. Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya 
eş zamanlı olarak KAP’ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir. 
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Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde 
konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketin internet 
sitesinde yayımlanabilir. 
 
Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin 
açıklamaların yapılma esasları 
Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve 
söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder.  
 
Şirket prensip olarak basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan spekülasyonlar 
konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Herhangi bir haber ve söylentinin Şirket paylarının değeri ve yatırımcıların 
kararları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yapar ve 
özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve 
yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması 
yapılır. Şirket adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yatırımcı 
İlişkileri Bölümü yetkilidir. 
 
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler 
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından 
sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapılıncaya kadar bilgileri üçüncü 
kişilerle paylaşamazlar. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, 
yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla 
erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere 
her türlü tedbiri alır. İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası 
düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması 
yapılır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde 
kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. 
 
Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta 
yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. 
Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin 
bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel 
bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul 
etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak yazılı 
olarak imza karşılığı bilgilendirilir. 
 
İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar 
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, (i) Şirketin yönetim kurulu üyelerini, 
(ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde 
erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak 
tanımlanmıştır. 
 
Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları 
ve Müdürler olarak belirlenmiştir. 
 
Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar 
Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile 
finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar 
çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar 
varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleşmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik 
tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek 
yeniden düzenlenir. 
 
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler 
dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir 
farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.   
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Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü yetkilidir. 
 
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının 
yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya 
toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir. 
 
Şirket İnternet Sitesi (www.gezinomi.com) 
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde (www.gezinomi.com) internet 
adresindeki Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket’in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası 
mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket 
tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun 
olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına 
ilişkin ilana, 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. 
İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir. 
 
  



GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.  
2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

 

‐ 20 ‐ 
 

EK 6 - VEKALETNAME 
 

VEKALETNAME 
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. 

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA 
 

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin 13 Haziran 2022 
Pazartesi  günü Saat: 11:00’de Çolaklı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:13 Çolaklı, Manavgat, Antalya adresinde 
bulunan Vonresort Golden Coast Oteli’nin Rhodonite Toplantı Salonu’nda yapılacak 2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel 
Kurul Toplantısında gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler 
doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak 
üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 
........................................................................ ‘yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz. 
 
Vekilin(*); 
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası: 
 
 
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
 
 
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
 
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı 
belirlenmelidir. 
 
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 
 
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 
 
Talimatlar: 
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul 
gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini 
seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle 
verilir. 
 

 Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 
1.     

2.     

3.     
4.     
5.     

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da 
vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 
 
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına 
ilişkin özel talimat: 
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
 
ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 
 
B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ 
 
Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 
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1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 
 
a) Tertip ve Serisi: * 
b) Numarası/Grubu: ** 
c) Adet-Nominal Değeri: 
ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı: 
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: * 
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 
 
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 
 
2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanan Genel Kurula 
katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 
 
PAY SAHİBİNİN 
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (*): 
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası: 
Adresi: 
İMZASI 
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
 
NOT: 
 
1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter 
tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir. 
 
2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket 
Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 
 

 


