




- 2021 yılı net dönem karının bu şekilde tanzimi sonrasında, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi
Yasaları hükümlerine göre oluşan ve yukarıdaki dağıtım sonrasında kalan 565.064.285

TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
Adi ve intifa senedi sahiplerine ayrılan kar payının nakit olarak dağıtılmasına,

- Kar dağıtım tarihinin 26.04.2022 olarak belirlenmesine,

Dair teklifi 230.261.890, 19 olumlu oy (%99,9) ve 1 .933 adet olumsuz oy ile karar verildi. 

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Murat Berberoğlu hisse başına düşen temettü 
miktarının hisse fiyatına olan oranının %5 olması gerektiğini söyleyerek muhalefet oyu kullanmıştır. 

6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ödenecek
ücretlerin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin
belirlenmesine ilişkin önerge genel kurula okundu. Açılan müzakerede söz alan olmadı.

• Yönetim Kurulu'nun üye sayısının 11 olarak, görev sürelerinin ise 1 yıl olarak belirlenmesine,
• Seçilecek üyelerden Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekillerine aylık brüt 70.000 TL ve diğer

üyelere aylık brüt 35.000 TL ücret ödenmesine,
• Yönetim Kurulu üyelerinden Şirkette muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin

Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Ücret Komitesi tarafından tayin ve tespit edilmesine ve
2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulu'na kadar azami 4.100.000 TL ödeme yapılmasına,

230.262.820, 19 olumlu oy (%99,99) ve 1.003 adet olumsuz oy ile karar verildi. 

7- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kuruluna seçilecek adaylara ilişkin önerge okundu.
Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge uyarınca; xxxxxxx T.C. 
Kimlik No.lu Sn. CANSEVİL AKÇAĞLILAR'ın, xxxxxxxx T.C. Kimlik No.lu Sn. MEHMET 
ERCAN KUMCU'nun, xxxxxxxxx T.C. Kimlik No.lu Sn. MURAT GİGİN 'in, xxxxxx T.C. Kimlik 
No.lu Sn. SİNAN KEMAL UZAN'ın, xxxxxxxx T.C. Kimlik No.lu Sn. NERİMAN ÜLSEVER'in, 
xxxxxxxx T.C. Kimlik no.lu Sn. ŞEVKİ ACUNER'in, xxxxxxxx T.C. Kimlik no.lu Sn. ESİN 
METE'nin, xxxxxxxx T.C. Kimlik no.lu Sn. HAMİT SEDAT ERATALAR'ın, xxxxxxxx T.C. Kimlik 
no.lu Sn. ZEKERİYA YILDIRIM'ın, xxxxxxxx T.C. Kimlik no.lu Sn. CAHİT OKLAP'ın ve 
xxxxxxxx T.C. Kimlik no.lu Sn. MEHMET AYDIN MÜDERRİSOĞLU'nun 1 yıl süreyle görev 
yapmak üzere seçilmelerine,

229.422.043, 19 (%99,63) olumlu, 841.780 olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce şirket İnternet sitesinde ilan edilen 
özgeçmişleri hakkında bilgi verilmiştir. 

8- Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak; TTK'nın 399. maddesinde yer alan düzenlemeler ile ilgili
mevzuat uyarınca Şirketimizin 2022 yılı finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet
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