KiLER HoLDiNG A.g.
GENEL KURULUNUN 9ALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA

iC V6NENECSi

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam/ Dayanak ve Tanrmlar
Amag ve kapsam
MADDE 1(1) Bu Iq Yonergenin amact; rilen HOLDiNG A.9. genel kurulunun Ealrgma esas ve usullerinin,
Kanun, ilgili mevzuat ve Esas sozlegme hukumleri gergevesindebelirlenmesidir. Bu ic yonerqe KiLER
HoLDING A.$. tum ola!an ve ola!anustu genel kurul toplantrlarrnr kapsar.

Dayanak
MADDE 2(r) Bu Iq Yonerge, Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlarrnrn Usul Ve Esaslarr ile Bu Toplantrlarda
Bulunacak Gumruk Ve Ticaret Bakanlr{r Temsilcileri Hakklnda Yonetmelik hukumlerrne uvqun olarak
yonetim kurulunca hazrrlanmrstrr.
Tanrmlar
MADDE 3(1) Bu Ig Yonergede geEen;
a) Brrlegim : Genel kurulun bir gunluk toplantrsrnr,
b) Kanun: 13lll2O1 1 tari hli ve 6102 sayrlr Turk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birlegimrn dinlenme, yemek arasr ve benzeri nedenlerle kesilen bolumlerinden her
birin i,

d) Toplantt : Olagan ve ola!anustu genel kurul toplantrlarrnr,
e) Toplantr baSkanlr!r: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci frkrasrna uygun olarak genel kurul
taraftndan toplantryr yonetmek uzere segilen toplantl bagkanl'ndan, gere{inde Genel Kurul'ca segilen
toplantt bagkan yardtmctst'ndan, toplantr bagkanrnca belirlenen tutanak yazmanrndan ve topiantr
baSkanrnrn gerekli gormesi halinde oy toplama memurundan olusan kurulu, ifade eder.

iriruct BdLUM
Genel Kurulun Qalrgma Usul ve Esaslan
Uyulacak hiikUmler
MADDE 4 (1) Toplantt, Kanunun, ilgili mevzuatrn ve esas sozlegmenin Genel Kurul'a iligkin hukumlerine uygun

olarak vaorlrr,

Toplantr yerine girig ve hazrrlrklar
MADDE 5 _
(1) Toplantt yerine, yonetim kurulu tarafrndan duzenlenen hazrr bulunanlar listesine kayrlr pay
sahipleri veya bunlartn temsilcileri, yonetim kurulu uyeleri, denetEi, girketin di!er yoneticileri,
Elektronik genel kurul Sistemi'nde gorev alacak kigiler, basrm-yayrn mensuplarr, Bakanlrk Temsilcisi
ve Toplantr Ba5kanlr!r'na seqilecek veya gorevlendirilecek kigiler girebilir.
(2) Toplantr yerine giriSte, gerqek krgi pay sahiplerr ile Kanunun 1527 nci maddesi uyannca kurulan

Elektronik Genel Kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin krmlrk gostermeleri, gergek kigr pay
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini gostermeleri, tuzel kigi pay
sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazrr bulunanlar listesinde
kendileri igin gosterilmig yerleri imzalamalan garttrr. Soz konusu kontrol iglemleri, yonetim kurulunca
veya yonetim kurulunca gorevlendirilen bir veya birden fazla yonetim kurulu uyesince yahut yonetim
kurulunca gorevlendirilen ki5i veya kigiler tarafrndan yaprlrr. Hazrr bulunanlar listesi yonetim Kurulu
ba9kanl veya yonetim kurulu bagkanrnrn hazrr bulunmadt!r durumlarda, di$er yonetim Kurulu
uyelerinden biri tarafrndan imzalanrr.
(3) rum pay sahiplerini alacak gekilde toplantr yerinin hazrrlanmasrna, toplantr srrasrnda ihtiyaE
duyulacak ktrtasiyenin, dokumanlarn, araE ve gereglerin toplantr yerinde hazrr bulundurulmasina
iliSkin gorevler yonetim kurulunca yerine getirilir. Elektronik genel kurul sistemine iligkin muvzuat
hukumleri saklt kalmak kaydryla, toplantr anr, sesli ve goruntulu bir gekilde kayda alrnabilecektir.

{l/,tt'/t

Toplantrnrn agrlmasl
MADDE 6 (1) Toplantr 5irketin yonetim merkezi binasrnda veya
Istanbulun elverigli bir yerlnde onceden ilan
edilmiS zamanda yonetim kurulu bagkanr ya
da bagkan vekili veya yonetim kurulu uyelerinden birisi
taraftndan, esas sozlegmede belirtilen nisaplann
sa!landr!rnrn brr tutanakla tespiti
uzerrne acrlrr.

Toplantr bagkanlr!lnrn olugturulmasr
MADDE 7-

Inca toptantryt aEan kiginin yoneilminde oncelikle
nden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluludu
mcrsr segilir.

e yeteri kadar oy toplama memuru gorevlendirilir.
lerrn toplantl anrnda yerine geUrilmesi amacryla
irilece bilecektir.

utana!a dayanak olugturan di!er evrat<r imzalama
(4) Toplantr bagkanr gener kurur toprantrsrnr yonetirken
Kanuna
hukumlenne uygun hareket eder.

Fqaq

sozlegmeye ve bu ig yonerge

Top-lantl bagkanlr!lnln giirev ve yetkileri
MADDE 8 rda belirtilen gorevleri yerine getrrrr:
rlmadrfrnr ve esas sozlegmede belirtilmigse toplantr

grrip girmediklerini ve toplantl yerine grrigle
ifrkrasrnda hukum altrna alrnan gorevteiin
etmeK.

asateten veya temsilen genel kurula katrlanlann
mak ve temsil belgelerinin do!rulu{unu kontrol
nin ve ba!imsrz denetginin toplantrda hazrr olup

Qrnda belirtmek,

yonetmek, Kanunda belirttlen istisnalar haricinde

nr saQIamak, bunun iEin gerekli tedbirleri almak,

oplantryr kapatmak.

t, tutanak, rapor, oneri ve

benzerr belgelerinin
okutmak ve bunlarla ilgili konugmak isteyenlere

t) Genel kurulca verilecek kararlara iligkin oylama yaptrrmak
ve sonuGlalnr bildirmek.
i) Toplantr igin

asgart nisabtn toplantrnrn bagrnda, devamrnda ve
sonunda muhafaza edilip
Kanun ve esas sozresmede onsoruren nisaprara
rfern orarak arrnrp
:iiil::i3ili'r;T,il':;l"
'1) Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafrndan yaprlan
a9rkla mak.

k)

Kanunun 436 ncr maddesi uyannca,

bildirimleri Genel Kuruj,a

oy hakkrndan yoksun olanlarrn anrlan maddede belirtilen
kararlarda oy kullanmalartnt onlemek, oy hakkrna
ve imtiyazlr oy kullanrmrna Kanun vE c5d5
sbzlegme uyannca getirilen her turlu srnrrlamayr gozetmek.
,<--.

n istemi Lizerine finansal tablolarrn muzakeresi

ve

bu konuda karar almasrna gerek olmaksrzrn bir ay

mek.

mesini saQlamak, itirazlarr tutana!a geEirmek,
arlara iligkin lehte ve aleyhte t<utlanrlan oytari
a!rnda belirtmek.
raporunu/ denetgi raporlarrnr, finansal tablolarr
sa segimlerrn oy k6{rtlarrnr ve tutanaklarrnr ve
bir tutanakla hazrr bulunan yonetim kurulu
.

Giindemin gdriiglirmesine gegirmeden tince yaprracak
igremrer
MADDE 9 (1) Toplantr bagkant, genel kurula toplantr gundemini
okur veya okutur. Bagkan tarafrndan gundem
maddelerinin goruSulme srTaslna ili5kin bir degigiklik onerisi
olup olmadr!r soruluri eQer bir oneri
varsa bu durum Genel Kurulun oniyrna sunulur. Esas
sozlegmede belirtilen karar nrsabrna uygun

olarak gundem maddelerinin gorugulme srrasr de!igtjrjlebilir.

Giindem ve gijndem maddelerinin giirijgiilmesr
MADDE 10 slann yer almasr zorunludur:
porunun okunmasr, muzakeresi ve onaylanmasr
!rmstz Denetim Rapor Ozet,inin okunmasr
mast, muzakeresi ve onaylanmasr

in belirlenmesi, belirlenen uye adedine gore segim

lmesi

urulu duzenlemeleri gere!ince, yonetim kurulu

eEtmtntn onaylanmasr,

Yonetim Kurulu Uyeleri ve ust duzey yoneticiler
emerler hakkrnda pay sahiplerinln brlgr verilmesi
belirlen mesi,
r oranlarrnrn belirlenmesi
t,

iolunan di!er resmi kurumlar uyannca belirlenen

:,'Jr,3/::""uttu

genel kurui toplantrsrntn gundemini, toptantr yaprrmasrnr gerektiren

sebepter

(3)Agaglda belirtilen istisnalar dtgtnda, toplantr gundeminde
yer almayan konular gorugulemez ve
karara ba!lanamaz:
ndeme oybirlr!i ile konu ilave edilebilir.

ibinin ozel denetim talebi, gundemde yer

nlr.

alrp

ve yenrlerinin segimi hususlarr, yrl sonu finansal
gundemde konuya iligkrn madde bulunup
gorugulerek karar verilir.
ersizlik, baglrlrk yukumUnUn ihlali, birgok girkette
sizlik, nufuzun kotuye kullanrlmasr qibl haklr
gorevden alrnmasr ve yerine yenilerinin seEilmesi
rar nrsabr uygulanarak gundeme alrnrr.
rg gundem maddesi, hazrr bulunanlarrn oy birlldi
na

tr

maz.

sebeple Bakanlrkga, girket genel kurulunda

(6) Gundem, genel kurulu toplantrya qa!rran tarafrndan
belirlenrr.

Toplantrda sijz alma
MADDE 11 (1) Gorugulmekte olan gundem maddest uzerinde soz almak
isteyen pay sahipleri veya diger ilgililer
durumu toplantr bagkanlr!rna bildirirler. Bagkanlrk soz atacit<
kigileri en
aErklar ve bagvuru

+t/ilo

Inda aErkjamada bulunmak isteyen yoneilm
kurulu

ebilir,

(4)

Kanunu

n

ahiplerinin onerisi. uzerrne, gundemin yolunlu!u,
soz almak isteyenlerin,uy,r,iu gore genel
kurulca
1527 nct maddesi uyarrnca
'genel kurula erektronik ortamda katrran pay sahiprerinin
iretmererine iliskin orarak anrran maoae-ue
alt duzenremererde

;:I:"t;ffi :r:llI"?:t."ilffijfjini
Oylama ve oy kullanma usulij
MADDE 12 -

Toplantl tutana!rnrn dijzentenmesi
MADDE 13 -

ve yen,9rrketin paylarrnrn toplam itibari
de!eri
uzere temsil edijen toplam pay adedi, gaka-nltk
roprantr itanli yaprtryorsa davetin

::i:":;";:lsr,

igbir tereddutte yer vermeyecek gekilde
rakamla

bu muhalefetini tutana{a gegirtmek isteyenlerin

halinde, bu yazr tutana!a eklenir. Tutanakta,
soyadr yazt,ltr ve muhalefet yazlstntn
ekte oldu!u
ntr bagkanrr{r ve katrrmrSsa Bakanrrk temsirc-isi
son unda yapr tacak igtemter
I:-p]i1t,
MADDE 14-

(1) Toplantr bagkanr, toplantr s

evrakr toplantrda hazrr bulunan

y

rrunda

tutana!rnrn bir nushasrnl ve genel kurulla
ilgili di!er tum

netim kurulu uyelerinden birine teslim ader

f

d/,,,,,,r

lii#JtTn[:t"1'ot"rlikrr

reremlerde kanunda onsoruren
daha uzun surerer sak]r karmak
kaydryra

iil,i[.'i";5'otJil:i;"i:i:""t

sitestnde Kamuvu Avdrnratma pratrormu,nda
ve Erektronik Gener Kurul

lr#kiil:ffi:i:x.""1"?l:;'"""?,,:;,:::_*;ils:",l"l*li!h::ti,l.gl:n,i"?[,JJ:i:?
iiiJ,?:::l ';ii:ll;ffil,:,iir;"0;:il:iiil,',;,""'J:i,
Toplantrya elektronik ortamda
katllma
MADDE 15(1) Genel kurul toplanttstna Kanunun
15_27'nci

sundemin ve sener kurur top,an*uranag
n

maddesi

n

uya'nca erektronik ortamda katrrma
imk6nr
l1l;i: j:;:?"q'"J?Hi;"i:'#lmij:*lii:'::il'i: "." verine setiri,ecek
is,em,er Kanunun
UgUrucU eciLUr"l
Qegitli Hijki.jmter

katrrrmr ve sener kurur toprantrsrna
irigkin bergerer
(1) Bakanlrk tems jlcisinin kattlrmr zorunru
oran toprantrrar igin temsircinin istenmesine
temsilcinin gorev ve yetkilerine
ve bu
irigr<in inonim girketrerin
Cener_rurur roprantrru'n,n urut
'CJ'*r.
Bulunacak
ve Esasrarr
ve ricaret aakanir!r remsircireri Har<rrnoa
yonetmerik
(2)Genel kurula katrlabilecekler
ve
haztr bulunanrar ristesinin hazrrranmasrnda,
kullantlacak temsil
gener kururda
il"^ t"pr-"ir tutana!rnrn ou."nten,.n"sino"
,o".eloeleri
Yonetmelik hukumlerine
birinci frkrada berirtiren
ve ig bu Genel Kurul Iq yonergesi,ne
uyutmasr

f,xFJl'i:rrsilcisinin

[:-ff #::1iiii:'"

zorunludur.

I9 Ydnergede iingiirijlmemig durumlar
MADDE 17 (1) Toplantrlarda' bu IE Yonergede

ongorurmemig bir durumra kargrlagrrmasr
tarafrndan mevzuata uygun otarat<
harrnde Gener Kurul
veriteiet< karar do$rurtusunda
hareket edirir.

Ig Ydnergenin kabulii ve de!igiklikler
MADDE 18 (1) Bu Ig yonerge, xtlen nOloiruC
R.g. genel kurulunun onayr tte yonetim kurulu
yururluge konulur, tescir ve
tarafrnoan
iran eciirir. iE von".g" de yaprlacak
deQi5rkrikrer de
Ig_Y_cinerge n i n yij rij rl ij g

MADDE 19

-

aynr usule tabidir.

ij

(1) Bu Ig Yonerge' xileR HoLDiNG

edilmig orup, Turkiye Ticaret siciri

A'9' 25/06/zor3 tarihri-gener
c;.;;inde iranr tarihinde yururru{e
gire

DI.VAN BASKANI

HIKMET KiLER

(ltalr

OY SAYMAN]

kurur topranrrsrnda kabul

TUTANAK YAZMANI

AHMET SAYIN

