MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. / MAALT []
16.02.2010 17:40:05
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına Đlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100
Antalya

Telefon ve Faks No.

:

Tel: 0 242 248 68 00 - Fax:0 242 248
64 72

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks No.su

:

Tel: 0 242 248 68 00 - Fax:0 242 248
64 72

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi

:

-

Özet Bilgi

:

Genel Kurul'a Davet ve Toplantı
Gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

16.02.2010

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu
Hesap Dönemi

:

2009

Tarihi

:

24.03.2010

Saati

:

10:00

Adresi

:

Divan City Oteli Büyükdere Cad. No:84 Gayrettepe
ĐSTANBUL

GÜNDEM:
MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş.'NĐN
24 MART 2010 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi

1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2-2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme
Kuruluşu Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik AŞ (a Member of Pricewaterhouse Coopers)'ın rapor özetinin

okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü,
değiştirilerek kabulü veya reddi,
3-Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4-Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
5-Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
6-Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü,
değiştirilerek kabulü veya reddi,
7-Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim
yapılması
8-Denetçi üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması
9-Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel
Kurul'un bilgisine sunulması,
11-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları
Hakkında Tebliğ gereği,2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız
Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12-Genel Kurul tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli
izinlerin alınmış olması önkoşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu " başlıklı 3. Maddesinin ve ''
Yönetim Kurulu ve Süresi '' başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
13-Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi
işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri, diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nun 334'üncü ve
335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi,
14-Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda
yetki verilmesi,
15-Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:
Gündemin 12.Maddesinde belirtilen , gerekli izinlerin alınmış olması önkoşulu ile değiştirilmesi Genel Kurul'un
onayına sunulacak olan Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu " başlıklı 3. Maddesinin ve '' Yönetim
Kurulu ve Süresi '' başlıklı 7. maddesine ilişkin Eski ve Yeni Metinler aşağıda sunulmuştur.
ESKĐ METĐN
Madde 3 : AMAÇ VE KONU
A- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;
1. Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde
işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer
ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek.
2. Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarla hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete aitarazi ve arsaları satın
almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberj,
kamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konukevi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restorant, pastane gibi
tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, satmak,
ilgili mercilerden izin almak suretiyle talih oyunları merkezi kurmak, işletmek,kiraya vermek, almak ya da
satmak.

3. Turistik yerlerde yada turizme elverişli alanlarda hakiki ya da hükmi şahıslarca kurulmuş turistik tesisleri
işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ya da satmak.
4. Turistik yerlerde turistik esya satımına elverisli mağazalar kurmak, bu maksatla kurulmuş mağaza ve
işlerlerini satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek,satmak.
5. Deri, cam, mermer, tahta, yün, ipek, pirinç, bakır ve diğer metal ve taşlardan imal edilen turistik eşyalarla
her nevi kilim ve halıları yurt içinden satın almak, imal etmek, ettirmek, teşhir etmek, yurtiçi ve yurt dışı
ticaretini yapmak,
6. Kara, deniz ve hava yoluyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşıma, toplu turist gruplarına yurt içinde
ve dışında geziler tertip etmek ya da kabil gezilere aracılık etmek. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve
benzeri taşıt araçlarını yurt içinden yada dışından satın almak, imal ettirmek, kiralamak, kullanmak,kiraya
vermek, icabında satmak.
7. Đlgili mercilerden izin almak şartıyla yabancı av kulüp ve ekiplerinin Türkiye'de avlanmalarına aracılık
etmek.
8. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak yada kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı ya da
geçici ortaklıklar tesis etmek ya da bu kabil
acentalıkları işletmek devralmak.
9. Her nevi deniz teknekleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, kiralamak,
kiraya vermek, satmak, bu teknelerle turlar tertip etmek.
10. Đç ve dış turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak.
11. Uluslararası alanda geliştirilen yeni turistik formülleri tatbik etmek suretiyle ülke turizm potansiyelinin
artırılmasını sağlamak.
12. Elektrik enerjisi üreten dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacıyla bunların hisse
senetlerini almak ve gerektiğinde elden çıkarmak.

B- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak;
1. Đthalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapmak.
2. Yurt içinden ya da dışından mümessillik, temsilcilik, acentalık, distribütörlük,bayilik almak yada vermek,
3. Kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve bunlara ait menkul kıymetlere aracılık faaliyeti ve
portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak
koşuluyla almak, satmak.
4. Yönetim Kurulu kararıyla her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi araç ve malları kullanmak,
işletmek, kiraya vermek, satın almak, satmak, ipotek ve
rehin almak yada vermek, şirket leyh ve aleyhine gayri menkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı
tesis etmek ve bunları fek ve tadil etmek, şirket
leyh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek ya da kaldırmak, patent ve lisans hakları satın almak, kiralamak ve
icabında satmak.
5. Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar
dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek
istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine
keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.
Esas mukavele değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığından önceden gereken izin alınacaktır.

YENĐ METĐN
Madde 3 : AMAÇ VE KONU
A- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;
1. Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde
işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer
ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek.

2. Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarla hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları satın
almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberj,
kamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konukevi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restorant, pastane gibi
tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, satmak,ilgili mercilerden
izin almak suretiyle talih oyunları merkezi kurmak, işletmek,kiraya vermek, almak ya da satmak.
3. Turistik yerlerde yada turizme elverişli alanlarda hakiki ya da hükmi şahıslarca kurulmuş turistik tesisleri
işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ya da satmak.
4. Turistik yerlerde turistik esya satımına elverisli mağazalar kurmak, bu maksatla kurulmuş mağaza ve
işlerlerini satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek,satmak.
5. Deri, cam, mermer, tahta, yün, ipek, pirinç, bakır ve diğer metal ve taşlardan imaledilen turistik eşyalarla
her nevi kilim ve halıları yurt içinden satın almak, imal etmek, ettirmek, teşhir etmek, yurtiçi ve yurt dışı
ticaretini yapmak,
6. Kara, deniz ve hava yoluyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşıma, toplu turist gruplarına yurt içinde
ve dışında geziler tertip etmek ya da kabil gezilere aracılık etmek. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve
benzeri taşıt araçlarını yurt içinden yada dışından satın almak, imal ettirmek, kiralamak, kullanmak,kiraya
vermek, icabında satmak.
7. Đlgili mercilerden izin almak şartıyla yabancı av kulüp ve ekiplerinin Türkiye'deavlanmalarına aracılık
etmek.
8. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak yada kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı ya da
geçici ortaklıklar tesis etmek ya da bu kabil
acentalıkları işletmek devralmak.
9. Her nevi deniz teknekleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, kiralamak,
kiraya vermek, satmak, bu teknelerle turlar tertip etmek.
10. Đç ve dış turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak.
11. Uluslararası alanda geliştirilen yeni turistik formülleri tatbik etmek suretiyle ülke turizm potansiyelinin
artırılmasını sağlamak.
12. Elektrik enerjisi üreten dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacıyla bunların hisse
senetlerini almak ve gerektiğinde elden çıkarmak.
B- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak;
1. Đthalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapmak.
2. Yurt içinden ya da dışından mümessillik, temsilcilik, acentalık, distribütörlük,bayilik almak yada vermek,
3. Kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve bunlara ait menkul kıymetlere aracılık faaliyeti ve
portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak
koşuluyla almak, satmak.
4. Yönetim Kurulu kararıyla her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi araç ve malları kullanmak,
işletmek, kiraya vermek, satın almak, satmak, ipotek ve
rehin almak yada vermek, şirket leyh ve aleyhine gayri menkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı
tesis etmek ve bunları fek ve tadil etmek, şirket
leyh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek ya da kaldırmak, patent ve lisans hakları satın almak, kiralamak ve
icabında satmak.
5. Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar
dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine
garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek
istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine
keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Esas mukavele değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığından önceden gereken izin alınacaktır.

ESKĐ METĐN
Madde 7 : YÖNETĐM KURULU ve SÜRESĐ

Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden
meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.
Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi
olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.
Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na
tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve
kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını
değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.
Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma ,
koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.
Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu
tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı yanında, üyelere Şirket'e vermiş oldukları diğer hizmetlerin
karşılığında ücret ikramiye,prim veya mevzuat çerçevesinde kazanç payları ödenmesi Genel Kurul tarafından
kararlaştırılabilir.

YENĐ METĐN
Madde 7 : YÖNETĐM KURULU ve SÜRESĐ
Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden
meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.
Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi
olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.
Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na
tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve
kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını
değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.
Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma ,
koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu
tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim
Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde
vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir.
Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin
şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak
ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

