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ETA Turizm Yattrtm ve iqletmeleri Anonim $irketinin 2014 yfina ait genel kurul toplantrsr
11.03.2015 tarihinde, saat 14.30 da, girket merkez adresi olan Mahatma Gandhi Cad. No:88/2
Gaziosmanpaga / Ankara adresinde yaprlmrqtrr.

Toplantrya art gapn; Yeni Tiirk Ticaret Kanununun 416. Maddesine istinaden gafrrsrz olaruk
yaprlmrg olup, herhangi bir itirann olmadrfr anlaqrlmrgtrr. Genel Kurul Toplantrsrnda Yonetim
Kurulu Bagkanr Semih DURMU$ ve Yonetim Kurulu Uyelerinden Tanju Melih CORCULU,
Onat ACET, Hiiseyin ONER iIe 2014 yrh girket denetgisi segilen Aktan Bafrmsrz Denetim ve
Yeminli Mali Mtiqavirlik A.$.'ni temsilen Sorumlu Ortak Ba$ Denetgisi ibrahim
DEGiRMENCi'nin de hazr bulundufu goriilmiigttir. Haz:r- bulunanlar listesinin tetkikinde,
qirket paylannrn 5.650.000 TL toplam itibari de[erinin; toplam itibari deferi 5.247.437,50 TL
olan, 10.494,875 paym temsilen, toplam itibari de[eri 402.562,50 TL olan 805,125 paym
asaleten olmak ijzerc toplantrda tamamrmn temsil edildifi ve boylece gerek Kanun gerekse esas
sozlegmede ongori.ilen asgari toplantr nisabrmn mevcut oldupu, Bafirmsrz Denetetim $irketi
Aktan Baftmsrz Denetim ve Yeminli Mali Miigavirlik A.g.Sorumlu Bag Denetgisi ibrahim
DEGiRMENCi'nin toplantrda hazrr bulundufunun anlaqilmasr iizerine toplantr Yonetim Kurulu
Bagkanr Semih DURMU$ tarafindan agrlarak gtindemin goriigiilmesine gegilmigtir.

1. Toplantr bagkanh[rna Semih DURMU$'un segilmesine oy birli[i ile karar verildi. Toplantr
bagkant, yazmanh$a Tanju Melih CORCULU ve oy saylm memurlu[u'na Ali Murat
APAYDIN'r segmiqtir. Tutanaklarrn imzalanmasr konusunda toplantr bagkanhfirna oy birlifi
ile yetki verildi.

2. Ycinetim kurulunun yrlhk faaliyet raporu okundu, miizakere edildi ve oy birlifii ile kabul
edildi.

3. 2014 y/rna ait finansal tablolar okundu ve miizakere edildi. Yaprlan oylama sonucunda,
oybirli[iyle tasdik edildi.

4. Robinson Club GmbH't temsilen segilen Ycinetim Kurulu iiyesi Max Peter Droll'un istifasr
ile yerine Michael Eckert'in atanmasr oy birlifi ile kabul edildi.

Yaprlan oylama sonucunda yonetim kurulu iiyeleri oybirli[iyle ibra edildiler.

Yeni Yonetim Kurulu Uyeliklerine, 3 yrl siire ile, A Grubu hisseselerini temsilen Semih
DURMU$(T.C.14677035586),Tanju Melih CORCULUG.C.30130859100), Onat ACET
(T.C.10744160700) Hiiseyin ONnn1f.C.10687162304) ; B Grubu hisse sahiplerini temsilen
ise Michael ECKERT ve Mahmud VAR0.C.18863235422\'rn secilmelerine ov birliEi ile
karar verildi

2015 Yrh Finansal Tablolarr ile yrlhk faahyet raporunu denetlemek izere girket denetgisi
olarak Kamu Gcjzetim Kurumunun yetkilendirdifi Aktan Ba$rmsrz Denetim ve Yeminli
Mali Miiqavirlik A.g.'nin segilmesine oybirlifi ile karar verildi.
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8. $irket 2014 yfi donem kdrrndan kanuni yedek akgeler ayrrldrktan soma da[rtrlabilir karrn;
Yo I0' dan aga[r hisse sahiplerine tamamr lle %o I0 tistti hisse sahiplerine dagrtrlabili r kann o/o

50'si 30.04 .2015 tarihine kadar, kalan tutarrn ise 31 .12.2015 tarihine kadar da[rtrlmasrna ve
bu konuda Yonetim Kuruluna yetki verilmesine oy birlili ile karar verildi.

Yonetim Kurulu tiyelerine bu srfatlarr nedeniyle huzur hakkr ddenmemesine ancak icra
Kurulunu olugturan Y<inetim kurulu Uyelerinden , Semih Durmuq, Tanju Melih Gorgiilti,
Onat Acet ve Mahmud Var'a qirketteki frili hizmetleri kargrhpr,2015 yrh igin kigi bagr
aylrk net 27 .500 TL 'yr gegmemek izere iicret odenebilmesi igin Y<inetim Kuruluna yetki
verilmesine oybirlifiiyle karar verildi.

Yonetim Kurulu iiyelerine T.T.K' nun 395 ve 396. Maddelerinde yazit iglemleri
yapabilmeleri hususunda gerekli iznin verilmesine oybirli[iyle karar verildi.

2015 yfina ait dilek ve temenniler dile getirildi.
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