
1. 

-�··· , ·,: .. ; 

·�

GEN-� KURUL TOP 
. . • .• J 

--· 

FRAPORT TAY ANTALYA TERMiNAL i 
OLAGAN GENEL KURUL TOPLAN 

Fraport TAY Antalya Terminal i�letmeciligi A.S.'nin 2022 Mali Y1h Olagan Genel Kurul Toplantts,, 
toplantl davetine ve glindemine ili�kin0.4:i-.!.1:)1, ..... 2023 tarihli ve 2023/ .2. ... say1h Yonetim Kurulu Karan 
mucibince, 21 Subat 2023 tarihinde saat 10.00'da Antalya Havalimam 1. O1� Hatlar Terminali, Antalya 
adresinde yap1lm1�ttr. 

Aytlt� ve Yoklama. 

Haztr bulunan Yonetim Kurulu Oyesi Vehbi Serkan Kaptan tarafmdan, Hazirun cetvelinin tetkiki yap1ld1, 
�irketin toplam 163.925,00 TL lik sermayesine tekablil eden 16.392.500 adet hissenin tamammm vekaleten 
toplanttda temsil edildiginin ve boylece gerek kanun ve gerekse Ana Sozle�mede ongorlilen asgari toplant1 
nisabmm mevcut oldugunun ve Tlirk Ticaret Kanunu (TTK) 416. maddesine uyarmca yaptlmak istenen bu 
toplant,ya herhangi bir itiraz bulunmad1gmm anla�tlmas1 iizerine giindem maddelerinin gorii�iilmesine 
geyildi: 

1. Divan Ba�kanhg1'na Saym Gudrun Teloeken'in, Oy Toplama Memurlugu'na Saym Deniz 
Varol'un, Katiplige Saym Pmar Glirsu'nun seyilmelerine ve Gene) Kurul tutanaklarmm 
imzalanmas1 iyin Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birligiyle karar verildi.

2. 2022 y1h Yonetim Kurulu Y1lhk Faaliyet Raporu okundu ve gorli�Uldli. Yonetim Kurulu faaliyet 
raporunun tasdikine oybirligiyle karar verildi.

3. ORT Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mii�arlik A.S. tarafmdan haz1rlanan 2022 y1h 
Bag1ms1z Denetyi Raporu okundu, gorli�Uldii ve tasdikine oybirligiyle karar verildi.

4. 2022 y1h Bilanyosu ve Gelir-Gider tablosu okundu. 2022 y1h Bilanyosu ve Gelir-Gider tablosu 
oybirligi ile tasdik edildi. Sirketin 2022 y1lma ili�kin olarak, 2,933,080,013.95 TL dag1t1labilir 
donem net karma sahip oldugu goriildii. Sirketin dag1t1labilir karlan toplammm, onceki donem 
dag1t1lan kar pay1 avanslan mahsup edildikten sonra, Sirketin nakit durumu elverdigi olyiide, 2023 
yth iyinde, uygun gorecegi tarihlerde hissedarlara dag1t1lmas1 konusunda Yonetim Kuruluna yetki 
verilmesine ve Yonetim Kurulu tarafmdan belirlenen tutardaki karm dag1ttmma ili�kin her tiirlii 
belgeyi mii�tereken imzalamak konusunda Gene! Miidiirlere yetki verilmesine oybirligi ile karar 
verildi.

5. 2022 yth yalt�malarmdan dolay1 Yonetim Kurulunun ibrasma geyildi. Yonetim Kurulu Oyeleri, 
oybirligi ile 2022 ytlt iyin ayn ayn ibra edildi.

6. Yonetim Kurulu iiyelerine huzur hakk1 odenmesinin gorii�iilerek, Yonetim Kurulu iiyelerine huzur 
hakk1 odenmemesine karar verildi.

7. 2023 mali y1h iyin bag1ms1z denetyi atanmast konusunun gorii�Ulmesine geyildi. ORT Bag1ms1z 
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mii�arlik A.S.'nin, 2023 mali ytlt bag1ms1z denetyisi olarak 
tayin edilmesine oybirligi ile karar verildi.

8. Toplanttda gorii�iilecek ba�ka bir husus bulunmad1g1 goriildiigiinden toplantt 11.00 itibariyle sona 
erdirildi.

Gudrun Teloeken 

Divan Ba�kam 


