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OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili. 
 

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. 
 

3. Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa 
eden Sayın Christian Fiedler’ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Dieter Horst – 
Erich Semmelroth’un Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının ortakların onayına 
sunulması. 

 

4. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve 
onaya sunulması. 

 
5. 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü’nün okunması, 

görüşülmesi ve onaya sunulması. 
 

6. 2013 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.  
 

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve 
hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri. 

 

8. 31.12.2013 hesap dönemi karının dağıtılmasından itibaren izleyen yıllarda geçerli olacak 
Şirket “Kar Dağıtım Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 

 

9. Yönetim Kurulu’nun 2013 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, 
görüşülmesi ve onaya sunulması. 

 

10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev 
yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 

 

11. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst 
düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” hususunda ortakların bilgilendirilmesi. 

 

12. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.  
 

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim 
Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya 
sunulması. 

 



14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının 
görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır 
belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 

 

15. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade 
eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının 
tespiti hususlarında 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan 
genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi 
ve onaya sunulması. 
 

16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı 
verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi 
hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.   

 

17. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde yazılı iş 
ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması. 

 

18. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim hakimiyetini elinde 
bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan 
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık 
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması 
ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir 
işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir 
başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen 
işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 

 

19. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı 
ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket’in 2013 hesap döneminde; sosyal yardım 
amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi 
verilmesi. 
 

20. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler 
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 
 

21. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen 
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay 
sahiplerine bilgi verilmesi.   

 
22. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; yayın nedeni ile Şirket’e karşı 

açılan manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık ile ödenen tazminat tutarları 
hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.   

 


