DIK YA'TIR.IM MENKUL DEGERLER ANONiM giNXNri'NiN gO.O+.ZOrr
niHiNno YAPILAN oLAGAN GENEL KURUL ToPLANTI TUTANAGI.
)IK YATtrzuM MENKUL DEGERLER ANoNiM $iRKE,TI,nin 2012 yrlr o|afan genel
Itoplantrsr 30.04.20l3 gtinti, saat l0:00 da, Cumhuriyet Mah" E-5 yanyol No:29 81450
k Kartal,Istanbul, adresinde Giimri.ik ve Ticaret BakanhEr istanbul il Mltidiirltisii'nijn
.04.2013 tarih ve 13837 sayrlt yazrlanyla gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi Sayrn Rahmi
ice 'nin gdzetiminde yaprlmrgtrr.

a[an Genr;l Kurul toplanttstna iligkin davetin, toplantt gi.inii, giindemi, yeri, saati ve
aletrrame orne[ini ihtiva edecek gekilde 04.04.2013 tarih ve 8293 sayrlr T.Ticaret Sicil
zetesi'nde, 02"04.2012 tarih ve 12470 sayrh Hiirses Gazetesi'nde, 28^03.2013 tarihinde
P' ta,29.03.2013 tarihinde de girketimizin internet sitesi olan www.gedik.corn adresinde
edilerek siiresi iginde yap I drgr
r

an laqr I m r gtrr"

Hazirun ,cetvelinin tetkikinden, girketin toplam 46"800"000,00 TL.Iik senmayesine tekabiil

err 46.800.000 Adet hisseden 9.828"000,00 TL.lik sermayeye kargrlrk 9.828"000
hisse asaleten, 33.2"78.752, 3a Tl.lik sermayeye kargrlrk 33.278.152,30 adet hisse
kaleten olrnak iizere toplam 43.106.752,30 TL.lik sermayeye kargr 43.106.752,30 adet
rrin toplantrda temsil edildi[inin ve boylece gerek kanun gerekse anascizlegmede
oriilen asgari toplantt nisabtnrn mevcut oldugunun anlagrlmasr tjzerine toplantr Sayrn Irfan
tarafi ndan agr larak gtindem i n gciriigti I mesi ne gegi ld i.
Toplantr JBagkanr olarak Sayrn irfan ikiz' in segilmesine oybirligi ile karar verildi.'foplatr
kanl Saytn irfan ikiz,Oy Toplama Mernuru olarak Sayrn Murat Esen'i, Tutanak Yazmanl
rak Sayrn Segil Soysal Tijrker'i belirleyerek roplantr Bagkanlr$rnr olugturdu.
Genel Kurul Tutanaklartntn imzalanmasr igin Toplantl Bagkanlr$rna yetki verilmesine
birliei ile karar verildi.

2012Yrlt Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetgi Raporu ve Bafrmsrz Denetim
poru ayn ayn okunarak miizakere edildi.
2012Yth hesap dcinernine iligkin Finansal Tablolan okundu ve miizakere edilcli" Yaprlan
larna sonuc,unda bilango vekarlzarar hesaplarr oybirli[i ile tasdik edildi"
2012 Yrlr gallgmalarrndan dolayr Ycinetim Kurulu Uyeleri'nin ve denetgilerin ibrasrna

ildi"
5.
ha

ed

Yonetim l(urulu Uyelerinin her birikendi ibralarrnda sahibi olduklan paylardan doflan oy
lannt kullanmayarak toplantrya katrlan di[er ortaklan tarafrndan oybirli[i ile ayrr ayn ibra
ldiler.
Yine yaprlan oylama sonucunda denetgiler oybirli$i ile ibra edildi.
Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayrlr tebli[i ile2].01.2010 tarih ve 02151
narafr ilke karart da gdz cintinde bulundurularuk04.04.20l3 tarih ve 1192 sayrlr ydnetim
rulu Kararr ile belirlenen Gedik Yafinm Menkul Deferler A.$. nin 2013 ve izleyen yrllara
kin temettii politikasr "sermaye Piyasasr Kurulu diizenlemelerine uygun olarak, her yrl
5rtrlabifir kann asgari %o 20 nispetindeki krsmrnrn nakit velveya temettiinL'i1 sermayeye
ellmesl suretiyle ihrag edilecek paylartn bedelsiz hisse senedi olarak ortaklara daErtrlrnasr
ugu ve giirrdemdeki geligmelene baHr olarak Gedik Yatrnm Menkul Defierler A"g Vcinetim

lu'nun bu politikayr her yrl gozden gegirebilece[i" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu,

I 31 Arahk 2011 tarihinde sona eren hesap dcineminde

I, No:29 sayrh Teblipi do[rultusunda

hesaplanan

Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri

Vergi dncesi konsolide kar tutanndan

tnltk paylan harig) odenecek vergiler indirildikten sonra kalan 10.116.069 TL ana ortakhk
ddnem kimndan;
1.1 Ttirk Ticaret Kanunu'nun

519/l maddesi hiikmi.i uyannca, Vergi Usul Kanunu
.7l7 TL kardan yo5 orannda 495.386 TL

hi.iki.imLlerine g<ire hesaplanan 9.907

l.Tertip Yasal Yedek Akge aynlmasma,

1.22012 yrh karrndan kalan tutar olan9.620.683 TL nin, yeni sermaye piyasasr
dtizenlemeleri gereli igtiraklerimizin sermaye artrnm ihtiyacr goz oniinde
bulundurulmak suretiyle,da$rtrlmayarak ola[aniistii yedek akge olarak ayrrlmasrna,
oybirliiii ile karar verildi.

ri:XI No:ll9 sayrh tebtif hiiktimlerine giire dtizenlenen Kar dafrtrm tablosu agalrdaki
ridir.

GEI) K YATIRIM MENKUL

ERLER A.$. 2012. Yrh Kdr Dafrtrm Tabtosu (TL)

rllmrg Sermaye
2" Toplam

Y

46.800.(

Yedek rA,kge (Yasal Kayrtlara Giire)

uyarfnca k,ar dalrtrmda imtiyaz var ise

4.40r.t
sOz

konusu imtiyaza iligkin bilgi
SPK'ya Gdre

Yasal Kayrtlara (YK) G0re

13.413.847

t2.919.s86

Vergiler ( - )

3.011.868

l0.l16.069
9.907 .7

t7

YrllarZararlan(-)
ertip Yasal Yedek ( - )

495.386

9.412.331

yaprlanbaSrglar(+)

temetttiiin hesaplanacalr balrglar
net dagtrlabilir diinem kArr

Birinci Temettii (*)

r Hisse Senedi Sahiplerine Dagrtrlan

kurulu iiyelerine, galqanlara vb.'e
nedi Sahipkrrine Da$rtrlan Temettti

15.

Ortaklr ra ikinci Temettii

16.

Ikinci 'ertip Yasal Yedek Akge

17.

Statii

) edekleri

18.

Ozel

l

19.

OLAC {,NUSTU I'EDEK

20.

DaIrtr nasr Ongiiriilen Difer Kaynaklar

rdekler

9.620.683

iegmig Yrl IGrr

)la[aniistil lf edekler

Ianun ve lEsas Sdzlegme Uyarmca
Da$trl bilir DiSer'fedekler

itigt<iti tar:rf iglemlerine iligkin olarak, $irketimizin 2012 yindaortaSr oldu[g qirketlerle
geklegtirdi$i ticari iglemlerin $irket faaliyetinin gerektirdi[i iglemler oldu[u ve piyasada
rerli olan emsal bedeller tizerinden gergeklegtirildigi hususunda Genel t<urul' a Uiigi

irdi.

tQru'<

I

9.412.331

) Sermaye Fiyasasr Kurulu'nun 30 Aralrk 20ll tarihinde yayrmlanarak yiiri]rlti[e giren
rri:r: lV,
IV, No: 56
56 Tebligi
leblt$r kapsamrnda
kapsamtnda Kurumsal Yonetim Ilkeleri
ilkeleri gere[ince girketimizir
girketimizin
retim Kurrulu IJyeleri ve iist diizey yrineticileri igin 12.04.20ti taritt ve i I 0l sayll
retim Kunulu Karan ile belirlenen ve Kamuyu Aydrnlatma Platformu ile girketimiz
et sitesinde de yattnmctlann bilgisine sunulan "Ucretlendirme Politikasr" lrakkrnda
rklara bilgi sunulmuq ve bu kapsamda2012 yrhnda $irketimiz Ycjnetim Kurulu i.iyeleri ve
dizey yoneticilerine toplam 770"752 TL fayda safilandr[r belirtilerek oybirligi ile kabul
ild i.

) Ydnetim Kurulu Uyelerine ayhk net 1.350,00 TL i.icret cidenmesine oybirlifi ile karar
:ildi.

) 04.04.2013 tarih ve 1192 sayrh Y6netim Kurulu Karan ire segiren

Eren Ba$rmsrz
tetim ve Yeminli Mali Mijgavirlik A"$.' nin 2013 hesap dcineminde gorev yapacak
[rmsrz drg denetim firmasr olarak onaylanmasrna oybirli$i ile karar verildi.
-) Ydnetirn Kurulu tarafindan hazrrlanmrg bulunan aga$rdaki ig Yonerge mtjzakere edilerek
birligiyle kabul edildi.
Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi Gener Kurulunun
Qahgrna Esas ve Usulleri Hakkrnda ig yiinerge

sinixci n6rUvr
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar
Amag ve kapsam

MADDE l- (l) Bu ig Ycinergenin amacr; Gedik Yatrrrm Merrkul Deserler Anonirn
igenel kurulunun galrgma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve-esas sozlegme
kiimleri gergevesinde belirlenmesidir. Bu ig Yonerge, Gedik Yatirrm MepkLrl Degeiler

ronim $irkr:tinin tijm olafan ve ola[antistti genel kurul toplantrlarrnr kapsar"

Dayanak

MADDB 2- (1) Bu i9 Ycinerge, Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlannrn Usul
ile Bu Toplantrlarda Bulunacak Giimriik Ve Ticaret BakanlrIr Temsilcileri

Esaslart
k

rnda Ycinetmel i k

h

iikii

m leri

ne uygun olarak ycineti rn ku ru I u nca liazr rl anmigt r.
r

Tanrmlar
MADDE 3- (l) Bu Ig Ydnergede gegen;
a) Birlegim : Genel kurulun bir gtinli.ik toplantrsrnr,
b) Kanun: 13lll20l I tarihli ve 6102 sayrh Tiirk Ticaret Kanununu,
c)Oturum: Her birlegimin dinlenme, yemek arasr ve benzeri nedenlerle kesilen
Itirnlerinden her birini
g) Toplantr: Olafan ve olafaniistii genel kurul toplantrlannr,
d) Toplantr bagkanlrgr: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fikrasrna uygun olarak
I
taraftndan toplantryr ycinetmek tizere segilen toplantr bagkanlnclari-gereginde
.kuru_l
ei kurulca segilen toplantl bagkan yardrmcrsrndan, toplantr bagkanrnca belirlene-n tulalak
nantndan ve toplantr bagkantntn gerekli gcirmesi halinde oy toplama memuruudan oluq;an
rlu, ifade,eder.

ixiNci

sOrUN{

Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslarr

Uyulacak htikiimler
MADDE 4 - (1) Toplantr, Kanunun, ilgili mevzuatrn ve esas sdzlegmenin genel kurula
in hijkiimlerine uygun olarak yaprlrr.
Toplanrh yerine girig ve hazlrhklar
MADDE 5 - (l) Toplantr yerine, ytinetim kurulu tarafrndan di.izenienen hazrr
nanlar listesine kayrth pay sahipleri veya bunlarm temsilcileri, yonetim kurulu iiyeleri,

hfrna seEilecek veya grirevlendirilecek kigiler
plantrya katrlmasr Llygun gdri.ilerr girketin iist
ik Genel Kurulun gergeklegtirilmesi ve EGKS"
KK temsilcisi de toplantlya katrlabilir.
pay sahipleri ile Kanunun 152i nci maddesi
steminden tayin edilen temsilcilerin kimlik
temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte
erinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz
listesinde kendileri igin gosterilrnig yerleri
iglemleri, yonetim kurulunca veya ycinetim
zla ycinetim kurulu iiyesince yahut ycinetim
ndan yaprlrr.

de toplantr yeriuin hazrrlanmaslua,

toplantr

manlarrn, arag ve gereglerin toplarrtr yerinde
kurulunca yerine getiri Iir.

ezinin bulundufu yerde cinceden ilan edilmig
n yardlmcrst veya ycinetim kurulLl liyelerinden

inci

maddelerinde belirtilen nisaplarrn

ncl maddesi hiikmij uyannca toplantryr

agan
n ycirreti rn i nden sorum I u
bagkan ve gerek goriillirse bagkan

arasrndan genel kuru

mayan

bir

I

u

yazmam ve gerekli gortiliirse yeteri kadar oy
tronik oftamda yaprlacaksa bLr konudaki teknik
amacryla toplantr bagkarrr taraflndan Llzrnan

[rnr ve bu tutanafa dayanak

olLrgturan di[er

tnr yonetirken Kanuna, esas sozlegnteye ve bu

ri
kanrn yonetiminde agafrda belirtilen gorevleri

e yaprlrp yaprlmadl[lnl ve

esas scizlegrnede
lmadlgrnr incelemek.
ede gosterilen gekilde, internet sitesi agrnakla
i.irkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayrrnlanan
ve toplantr gtinleri harig olmak Lizere, toplantr
adr$rnr, pay defterinde yazrlr pay sahiplerine,
i ispatlayrcr belge vererek adreslerini bildiren
ilanrn grktrfr veya grkacapr gazetelerin iadeli
incelemek ve bu durumu toplantr tutanagrna
rrn, toplantrya girip girmediklerini ve toplantr
nci maddesinin ikinci fikrasrnda hiikiim altrna
rilip getirilmedifiini kontrol etmel<.
desi uyannca gaprsrz toplanmasr halinde pay
bulunup bulunmadr$lnr, toplantrrrrn bu gekilde
oplantr sonuna kadar korunup l<orunmzrdrfrnr

i

de igeren esas sozlegmenin, pay defterinin,
gi raporlarrnrn, finansal tablolarrn, gi)ndemin,
yonetim kurulunca hazrrlanmrg de[igiklik
ve Ticaret Bakanllgrnrn iznine tabi olmasr

fafindan dtizenlenmig haztr bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme iizerine toplantrya
L[nlmrgsa bir cjnceki toplantrya iligkin erteleme tutana[rnrn ve toplantrya iligkin diger
rekli belgelerin eksiksiz bir bigimde toplantr yerinde bulunup buh.rnmadrlrnr teipit etmek
bu durumu toplantr tutanafirnda belirtmek.
e) Ha;zrr bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula
rlanlarrn kimlik kontroli.ini.i itiraz veya li.izum iizerine yapmak ve temsil belgelerinin
luAunu kontroletmek"
f) Murrahhas iiyeler ile en az bir yonetim kurulu i.iyesinin ve denetime tabi girketlerde
rretginin toplantrda hazrn olup olmadtIrnr tespit etmek ve bu durumu toplantl tutanaglnda
lirtmek.
g) Gtirndem gergevesindr; genel kurul galrgrnalannr ydnetrnek, Kanunda belinilen
isnalar haricinde giindem drglna grkrlmasrnr dnlemek, toplantr diizenini sa$larnak, bunun
irr gerekli tedbirleri almak.
g) Birlegimleri ve oturumlarr agmak, kapatmak ve toplantryr kapatmak.
h) Miizakere edilen hususlara iligkin karar, tasarr, tutanak, rapor, oneri ve benzeri
lgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konugmak isteyenlere sciz
rmek.
r) Genel kurulca verilecek kararlara iligkin oylama yaptrrmak ve sonuglarrnr bildirrnek.
i) Toplantr igin asgari nisabrn toplantrnrn bagrnda, devamrnda ve sonunda mulrafaza
ilip edilmedigini, kararlartn Kanun ve esas sozlegmede cingdrUlen nisaplara uygun olarak
nrp alrnmadr[rnr gcizetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen ternsilciler tarafindan yaprian bildirirnleri
I kurula agrklamak"
k) Karrunun 436 ncr maddesi uyarrnca, oy hakkrndan yoksun olanlann alrlap rnaddede

lirtilen kararlarda oy kullanrnalartnr cinlemek, oy hakkina ve imtiyazlr oy l<ulianrrnrna
lun ve esers sdzlegme uyailnca getirilen her tiirlii srnrrlamayr gozetrnek.
l) Serrnayenin yirmide binine sahip pay sahiplerinin istemi iizerine finansal tablolarrn
izakeresi l'e buna ba$lr konularrn gdriigiihnesini, genel kurulun bu konuda l<arar alrnasrna
olmaksrrzrn bir ay sonra yaprlacak toplantrda gciriigiilmek ijzere eftelemek.

m) Genel kurul

galrgmalartna

ait tutanaklarrn dijzenlenmesini

saplanral<, itirazlan

naga gegirmek, karar ve tutanaklari imzalamak, toplantrda alrnan kararlaia iligl<in lehte ve
:yhte kullantlan oylart higbir tereddiide yer vermeyecek gekilde toplantr tLttanaprnda

lirtmek.

_n) Toplantl tutana[lni, yonetim kurulu yrllrk faaliyet raporunu, denetime tabi
lerde clenetgi raporlartnt, frnansal tablolan, hazrr bulunaniar listesini, eiindemi.
rgeleri, varsa segimlerin oy kdgrtlannr ve tutanaklarrnr ve toplantryla ilgili ttiin"belgeleri

lantr bitiminde bir tutanaklahanr bulunan ydnetim kurulu tiyeierindbn birine teslirn eimek.

Giindermin gtiriig iilmesine gegil meden iince yaprlacak igremler

MADDE 9 - (l) Toplantr bagkant, genel kurula toplantr giindemini okur veya okutur.
kan tarafindan giindem maddelerinin gori.igiilme srrasrna iligliin bir de[iqiklik orierisi olup
nadrEr.sorulur, eler bir cineri varsa bu durum genel kurulun onaylna iunulur. Toplantrda
zrr bulunan oylarrn gogunlu[unun kararryla giindem maddelerinin gortigiilme srrasl
Giindem ve giindem maddelerinin giiriigiilmesi
(l) Olafan genel kurul gtindeminde aga[rdaki lhususlarrn yer almasr

MADDE 10 -

ur:
a) Agrlrg ve toplantl bagkanlr[tnrn olugturulmasl.

un I ud

b) Yonetim kurulu yrllrk faaliyet

raporunun, denetime

tabi girketlercle

denetgi

anntn ve finansal tablolarrn gori.igtilmesi"
c) Yonr:tim kurulu tiyeleri ile varsa denetgilerin ibralarr.
g) Siiresi dolan ycinetim kurulu i.iyeleri ile denetime tabi girketlerde denetginin segirni"
d) Yonetim kurulu tiyelerinin i.icretleri ile huzur hakkr, ikramiye ve prim gibi haklarrnrn

irlenmesi.

e) Kdnn kullanrm geklinin, da[rtrmrnrn vekazang paylan oranlannrn belirlerrmesi.
f) Varsa esas sozlegme de[igikliklerinin goriigiilmesi.

g) Gere,kli gori.ilen di[er konular.
(2) Ola[antistti genel kurul toplanttstnrn giindemini, toplantr yaprlmasrnr gerektiren

er olugturur.

.r\v

(3)Aqa$tda belirtilen istisnalar dtgtnda, toplantr gilndeminde yer almayan konular
gpri.igiilemez, ve karara ba[lanamaz:

a)Orlaklann tamamtntn lhazrr bulunmasr halinde, giindeme
edilebilir.

oybirliIi ile konu

ilave,

herhangi bir pay sahibinin cjzel denetim talebi.
enel kurulca karara baglanrr.
altnmalan ve yenilerinin segirni hususlarr, yll
le ilgili sayrlrr ve gi.indernde konuya iligkin
n istem halinde dofirudan gorliglilerek karar

lsuzluk, yetersizlik, baglrlrk ytiki.imLiniin ihlali,

srnda giiglilk, gegimsizlik, niifirzun kcittiye
alinde, ydnetim kurulu tiyelerinin gorevden
suslan genel kurulda haztr bulunanlarrn oy

karara ba!lanmtg gi.indem maddesi, hanr
en

iden goriigiil i.ip karara baglanamaz.

erhangi bir sebeple Bakanlrkga, girket genel
e konulur.
rran tarafindan belirlenir,,

indem maddesi iizerinde sciz alrnak isteyen pay
bagkanlrIrna bildirirler" Bagkarrlrk soi alacak
gore bu kigilere soz hakkr verir. I(endisine sciz
ise soz hakkrnr kaybeder. Konugmalar, bunun

rr. Kigiler kendi aralarrnda konugnra srralarrnl
rlmasl halinde, srrasr gelip konuglnasrnr yapan
kendinden sonra kour-tgacak ilk kigi kouugma
konugma si.iresi iginde tamamlarlal< koguluyla
uzattlamaz"
bagkantnca, gortigtilen konular hakkrnda agrklamada bulunmak isteyerr
tim kurulu tiyeleri ile denetgiye srraya bakrlmaksrzrn sciz verilebilin"
(3) Konugmalartn stiresi, bagkanrn veya pay sahiplerinin onerisi iizerirre, g[indeurip
nlu[u, gortigtilrnesi gerekli konulartn goklu[u, onemi ve soz almak isteyenlerin sayrsrna
re genel kurulca kararlagtrrrltr. Bu gibi durumlarda, genel kurul, once konusrna sijresinin
trlanmastntn gerekip gerekmeyece$ini ve sonra da sijrenin ne olaca[r konulanncla, ay1 ayrl
lamayla karar verir.

(2) Toplantr

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik oftamda l<atrlan pay
iplerinin \/eya temsilcilerinin gcirtig ve onerilerini iletmelerine ilitkin olarak arrrlan madde
alt dijzenlemelerde belirlenrnig usul ve esaslar uygulanrr.
OylamLa ve oy kullanma usulii
MADDE 12 - (l) Oylamaya baglamadan once, toplantr bagkanr, oylanacak konuyu
el kurula agrklar. Bir karar taslafirnrn oylarnasr yaprlacak ise, bu yaztl't olarak saptanrp
unduktan sonra, oylamaya gegilir. Oylamaya gegilece$i agrklandrkian sonra, ancaL usul
kkrnda soz, istenebilir. Bu strada, talep etmesine rafimen kendisine soz verilmernig pay
ibi varsa, hattrlatmasl ve Bagkanca dofrulanmasr koguluyla konugma hal<krnr kuilanrr.
amaya ger;ildikten sonra scjz verilmez.
. (2) Toplantrda gorijgijlen konulara iligkin oylar, el kaldrrrnak suretiyle l<ullanrlrr, BLr
lar toplantrL bagkanltllnca saytltr. Gerekti$inde, bagkanlrk, oy sayrmlnda yarclrrncr olmak
re yeter_ sayrda kigiyi gdrevlendirebilir. EI kaldrrmayanlar veya herhangi bir gekilde
bulunmayanlar "ret" oyu vermig sayrlrr ve bu oylar de$erlendirmeae" itgiti kurur,n
hinde verilmig kabul edilir.
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik oftamda l<atllan pay
iplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarrna iligkin olarak anrlan madde ve alt
nlemelerde belirlenmig usul ve esaslar uygulanrr.
Toplamtr tutanafrnrn diizenlenmesi
MADDE 13 - (l) Toplantr bagkantnca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlann
ip olduklanr paylart, gruplan, saytlan ve itibari de[erlerini gosteien hazrr bulunanlar listesi

erilen cevaplarrn cizet olarak, allnan kararlarrn
lumsuz oylann sayrlarrnln tutanakta aglk bir
gili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak
e ve toplantr srrasrnda <laktiloyla, bilgisayarla
ullanrlmak suretiyle el yazrsryla diizenlenir.
oplantr yerinde grktllann alrnlrasrna irnkAn

diizenlenir ve tutanagrn her sayfasr, toplantr
temsi lcisi tarafindan imzalan rr"
plantr tarihi ve yeri, girketin paylarrnrn toplanr
ve temsilen olmak [izere temsil edilen toplam
r ve soyadr ile gorevlendirme yazlsrnrn tarih ve
surette yaprldt[r" ilansrz yaprlryorsa bunun

y miktarlan, higbir

tereddiitte yer vermeyecek

suz oy veren ve bu muhalefetini
gerekgeleri tutanafa yanlr

tutanaga

"

verilmesi halinde, bu ya'zr tutanafa eklenir"
temsilcisinin adr, soyadr yanlw ve muhalefet
enen muhalefet yazrsr toplantr bagkanlr[r ve
nlr.
ntr sonunda tutana[rnrn bir niishasrnr ve genel
rr bulunan yonetirn kurulu iiyelerinden birine
r bir tutanakla bu dLrrum tespit edilir.
tibaren en geg on beg giin igerisirrde, tutanaprn
i.idiirltifiine vermek ve bu tutanakta yen alan

ekle ytikiimliidi.ir.

timlii olan girketlerce genel kurul tarihinden
ne de konulur"

unanlar listesinin, glindernin ve genel kurul
sr halinde Bakanlrk temsilcisine tcslirn eder"

rsrna Kanunun 1527

nci madclesi uyannca
durumda ydnetim kurulunca ve toplantr
un 1527 nci maddesi ve ileili mevzuat dikkate

r

U

n6rUm

Hiikiimler
I kurul toplantrsrna iligkin belgeler
sinin katrlrml zorunlu olan toplarrtrlar igin
ev ve yetkilerine iligkin Anonim $irketlerin
ile Bu Toplantllarda Butrunacali Ci.imri.ik ve
elik htikiimleri saklrdrr.
r bulunanlar listesinin hazrrlannrasrnda, genel
r tutana[tnrn dijzenlenmesinde bir.inci 1 rkrada
unludur.

ig Yonergede

ongoriilmemig

bir

durumla

rar dogrultusunda hareket edilir.

ik Yatrrrm Menkul
\ul De$erler
l-.re8,erlcr AI'lolllln
Anonim DlrK
$irketi
yiirtirltife konulur, tescil ve ilan edilir. ic
yiirtirlti[e

ndan

r 9nergeoe yapltacaK degl$lKllKler de aynr usule tabidir.

Ig Yiinergenin

'f)

*

yiiriirlti[ii

MADDE 19 - (l) Bu i9 Y6nerge, Gedik Yatrrm Menkul Deperler Anonim $irketinin
.04.2013 tarihli genel kurul toplantrsrnda kabul edilmig olup, Tiirkiye Ticaret Sicili
inde ilanr tarihinde yiiriirliile girer.
l-)

Kurulu di.izenlemeleri gergevesin de 27 .07 .2010 tarih ve 968 sayrl
yiiriirliile giren ve girketimiz internet sitesindl de
trtmctlantn bilgisine sunulan "Bilgilendirme Politikasr" hakkrnda Genel Kurul'a bilgi
Sermay,e Piyasasr

<inetim Kurulu Karan ile onaylanarak

nuldu.

')

Sermay'e Piyasasr

Kurulu diizenlemeleri gerelince, $irket tarafindan Z0l2 yrlnda

3.

iler lehiner verilmig teminat, rehin, ipotek ve kefalet hakkrnda Y<inetim Kurulu Uvesi Savrn
urat Esen t,arafindan Genel Kurul'a bilgi verildi.

') Sermay'e Piyasasr Kurulu

di.izenlemeleri gerepince, $irket tarafindan sosyal yardrm
acryla,2012 y:.Jnda vakrf ve derneklere yaprlan balrg ve yardrm olmadlSr hakkrnda Genel

l' a bilgi verildi,

) Dilekler gdriigtildti,

bagkaca bir husus olmadrgrndan toplantrya Gi.imriik
ianhgr Temsilcisi g<izetiminde son verildi.

mriik ve Ticaret Bakanhlr
Rahmi Yiice

ToplamarMemuru
urat Esen

Toplantr Bagkanr

ve Ticaret

