
GENEL KURUL'UN İŞLEYİŞİ 

a. Genel Kurul'da pay sahiplerinin tamamı bir hisse için bir oya sahip olacaktır.  

b. Şirket pay sahipleri, yılda en az bir kez Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve Ana Sözleşme 
hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün pay sahiplerini temsil eder. Genel Kurul'da alınan 
kararlar gerek karşı oy kullananlar gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. 

Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır. 

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Üyeleri, adayları ile denetçilerin katılmaları esastır; ayrıca 
gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır 
bulunması gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama 
neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır. 

Yönetim Kurulu'na ilk defa aday olanlar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son beş yılda üstlenmiş 
bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, Yönetim Kurulu Üyelik deneyimi, aldığı 
resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile bağımsız niteliğe sahip bulunup bulunmadığı 
ve Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair niteliklerinin Genel Kurul'a açıklanması gerekir. 

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; 
ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile Genel Kurul'a katılanlar dışındakilerin söz ve oy hakkı yoktur. 

Genel Kurul'da Hissedarların Hakları:  

a. Hissedarların vekaleten oy kullanabilme hakkı bulunmaktadır. Hissedarların Genel Kurul'da 
kullanabilecekleri oy sayısına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Vekaleten oy kullanımına ilişkin oy 
kullanma formuna Şirket web sitesinden (www.hurriyetkurumsal.com) veya Şirket merkezinden 
ulaşılabilir.  

b. Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarlar Genel Kurul gündemini de 
belirleyerek Genel Kurul'u toplantıya çağırmak üzere denetçilere başvurabilir. (Madde 24) 

c. Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; 
ancak pay sahibi veya vekili sıfatıyla Genel Kurul’a katılanlar dışındakilerin söz ve oy hakkı yoktur. 
(Madde 27) 

d. Genel Kurul'un aksine bir tasarrufu olmadığı takdirde, pay değişimi; bir seferde değeri Şirket 
aktiflerinin %10'unu aşan değerde varlık edinilmesi ve/veya satılması, bunların kiralanması veya kiraya 
verilmesi; Ana Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen koşullarla bir hesap dönemi içerisinde yapılan 
yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ini aşması ile bir hesap dönemi içinde üçüncü 
kişiler lehine verilen ipotek, kefalet, rehin, garanti gibi teminatların toplamının kamuya açıklanan son 
bilançodaki aktif toplamının %25'ini (bankaların gayri nakdi kredileri için %50'sini) aşması, ancak Genel 
Kurul'un bu yönde alacağı bir kararla mümkündür. Şirket faaliyetlerinin zorunlu kılması durumunda, 
Genel Kurul yukarıda belirtilen oranları artırmak suretiyle önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu 
yetkili kılabilir. (Madde 30)  

 



e. Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin %5'inin 
temsil olunması yeterlidir. (Madde 32) 

f. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki toplantıda temsil olunan pay 
sahiplerinin %5'inin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. (Madde 33) 

g. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten temsil olunan her bir payın 
bir oy hakkı vardır. (Madde 33) 


