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Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet

$irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde saat 9:00'de
Karasu mevki|-AKSAMY adresindeki girket merkezinde aga$rdaki gUndemi gdri.igmek Uzere yaptlmasna
karar verilmigtir.

Belirli gtin ve saat ve yerde sayrn ortaklarrmlzrn asaleten veya vekaleten haztr bulunmalan,kendilerini
vekaleten temsil ettirecek ortaklarrmrzrn vekaletlerini aga{rdaki forma gore haztrlamalan ve 09.03.1994 tarihli
Resmi Gazetede yayrmlanan SPK Seri IV;No: 8 teblig htikUmleri gergevesinde notere onaylatacaklan bu

vekaletna melerini girketimize tevd i etmelerini rica ederiz.
(E$er bir ortafrn notere tasdikli ve gegerli imza sirki.lleri var ise s6z konusu vekaletnameyi noterden geqirmesine

gerek olmayrp vekaletnameyi elden doldurarak ekine noterden onaylt ve gegerli imza sirklisUnU eklemesi
yeterlidir)
TTK'nun 437.maddesine uygun olarak 2012 yrhna ait Bilango,Gelir Tablosu ,Y6netim Kurulu

ve Denetleme Kurullan Raporlan ile Ba$rmsrz Drg Denetleme Raporu ve ekleri girket merkezinde sayn
ortaklanmtztn tetki klerine hazr bulundu rulmaktadtr.
AKTENTAS AKSARAY TARrM END.TiC.A.9',NiN 25106l2OL3 TARiHiNDE YAPILACAK YIILTK
OLAGAN ETNCI KURUL TOPLANTI EUNOCUi

1- Agrh5 ve Toplantr Bagkanh$rnrn olu$urulmas,
2- Yonetim Kurulunca hazrrlanan 20L2ytt Faaliyet Raporunun okunmas ve miizakeresi,

3- Denetgi Raporu ve Baltmsz Dr5 Denetim Raporu ozetinin okunmast,

4- Dcinem iginde ayrrlan Yonetim Kurulu Uyesinin yerine atanmtg olan Yfinetim

Kurulu Uyesinin onaya sunulmast,
S-Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun tebli$leri gergevesinde hazrlanan,Sirketin

2OL2 ytt Bilango ve Gelir Tablosunun okunmas,mtizakeresi ve tasdiki igin oya sunulmast,

6- 2OL2 yrltnda yaptlan bafir5lar hakkrnda Genel.Kurula bilgi verilmesi ,
7- ZOLZ iaaliyet yrirnda gorevli Yonetim Kurulu Uyeleri ile Denetgilerin ,faaliyetlerinden
dolayr ibra edilmelerinin onaya sunulmas,
8- Ba$rmsrz Drg Denetim Kurulugu'nun segimi konusunda altnm6 bulunan Yonetim Kurul

Karannrn gorUgiilmesi ve karar altnmast,

9- girket Esas Srizlegmesinin 6102 sayrh TTK hi.ikUmleri gere[ince;baz maddelerinin tadiline
y<inelik Sermaye Piyasasr Kurulu taraflndan verilen uygun gdrtig ve T.C.Giimri.ik ve Ticaret

bakanfu$rndan allnan izin do$rultusunda de$igiklik yaptlmas igin karar altnmastna,

Kurulunun onerdi$i gekliyle de$i$irilmesinin onaya sunulmast,

10- Yonetim Kurulu taraflndan hazrlanan " Genel Kurulunun Qltgma Esas ve

Usulleri Hakkrnda ig Y6nerge" nin Genel Kurul'a sunumu ,miizakeresi , tescil ve ilant igin

Ydnetim Kuruluna yetki verilmesi,
11- yonetim Kurulu Uyeleri ile ilgili olarak 6102 saylt TTK'nun 395 ve 396'nct

maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi..
12- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

KAPSAMI
ai Vetit ttjm giindem maddeleri igin kendi gdrtigti dofirultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

U) Vet<it aga[iOafi talimatlar dolrultusunda giindem maddeleri igin oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Ozel talimatlar yaztltr.)
c) Vekil Sirket ytinetiminin onerileri do$rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantrda ortaya grkabilecek diler konularda vekil aglrdaki talimatlar do$rultusunda oy

kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestge kullantr')

NOT: (A) bdli.imUnde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen grklardan birisi segilir. (b) ve (d) gtkkt igin

Vek6letnamenin noter tasdiksiz olmasr halinde vek6leti verenin noter tasdikli imza sirki.ileri

IARIilI
vekdletna meye ekleneceKir.

A.S



Ydnetim Kurulu:

MADDE 6- Sirketin islerive idaresi Genel Kurul
tarafrndan Ttirk Ticaret Kanunu hiikrlmleri
dairesinde hissedarlar arasrnda segilecek 5 tlyeden
olugacak bir Yonetim Kurulu tarafrndan
ytirijttiltir

Yiinetim Kurulu:

MADDE 6-Sirketin iglerive idaresi Genel Kurul
tarafrndan Trirk Ticaret Kanunu htiki.imleri
do[rultusunda segilecek Ug kigiden olugacak bir ytinetim
kurulu ta rafrndan yiiruiti.il[ir.

Yiinetim Kurulunun Siircsi:

MADDE 7-Yonetim Kurulu Uyeleri en gok tjg yrl siireyle
g6rev yapmak iizere segilirler. Si.iresi dolan Uyelerin

tekrar segilmesi mtimktlndUr. Genel Kurul gerekli

bulursa Yonetim Kurulu Uyelerini her zaman
de! igirebil i r.Oliim, istifa, gcirevden altnma, i.iyenin

Yonetim Ku rulu [jyesi olabilmesi gartlannt kaybetmesi
veya benzeri sebeplerle Ycinetim Kurulunda [iyelik
aglmasr halinde Tiirk Ticaret Kanunun ilgili madde
hi.ikmil uyannca ilk genel kurul toplanttsnda genel

kurul'un onaytna sunulmak Uzere Tiirk Ticaret Kanunun
gerektirdi$i niteliklere sahip aday Ycinetim Kurulu
tarafrndan tayin edileceKir. Sermaye Piyasasl mevzuat
htiktlmleri sakldtr.

Yiinetim Kurulunun Siiresi:

MADDE 7- Ycinetim kurulu iiyeleri 3 sene igin

segilir.Ycinetim kurulu Uyeliklerinde gtirev st lresi
Bitiminden 6nce azil drgrndaki nedenlerle bogalma

olmasr durumu harig olmak iizere ilyelerin
tamamrnrn aynt genel kurulda segimi yaptltr.Ycinetim

kurulu Uyeleri g6rev stirelerinin dolmastndan
sonra tekrar segilebilirler.

Giirev Taksimi ve $irketi Temsil:

MADDE 9-Y6netim Kurulu Uyeleri kendi rjyelerinden
bir bagkan ile bir bagkanvekili seger. $irketin idaresive
drgarrya kargr temsili ydnetim kuruluna aittir' $irket
tarafrndan verilecek bUtUn belgelerin ve aktedilecek
xizlegmelerin gegerlilili girket resmi iinvant albnda ve
girketi temsile yetkili iki kiSinin imzasnr ta5lmasr
gerekir.

Giirev Taksimi ve $irketi Temsil:

MADDE 9- Yonetim kurulu kendi Uyelerinden bir
bagkan bir bagkan vekili seger, girketin idaresi ve
dr garrya kargr temsili ytinetim kuruluna aittir. $irket
tarafrndan verilecek btitUn belgelerin ve aktolunacak
mukavelelerin olabilmesi igin bunlann girketin resmi

tinvanr alttna konmug ve girketi temsile yetkili iki

kiginin imzasrnr ta$mas laztmdtr. Ydnetim kurulu
kendisine ait olan idare ve temsil yetkilerinden

lluzumlu gordiiklerini TTK 319.maddesi gergevesinde

kendi iiyelerinden birine veya birkagna ,
hissedarlara, hissedarolmas zaruri bulunmayan
mtldUrlere devir edilebilir.

Denetgiler:
MADDE 1l-Denetgi Sermaye Piyasast Kanunu ve Ttirk
Ticaret Kanunu ve tebliflerine uygun olarak $irket
Genel Kurulu taraftndan segilir. Denetginin her faaliyet
donemi ve herhalde gdrevini yerine

Murakrplar:
MADDE 11- Genel kurul gerek hissedarlar gerekse
drgardan rig murakbr en gok tig sene igin
segerler. Denetim kurulu iiyeliklerinde gtirev stlresi
bitiminden cince azil drgndaki nedenlerle
bogalma olmasr durumu harig olmak Uzere,tiyelerin

tamamrnrn aynr genel kurulda segimi yaptltr.
Murakrplara verilecek Ucret ve difer haklar genel
kurulca tayin olunur.

ddnemi bitmeden segilmesi



Denetgilerin Giirevleri:

MADDE 12-Denetgi, SPK, TTK ve bu kanunlarla ilgili
olarak yayrmlanmrg tebli$lerde gosterilen gdrevleri
yapar.

Murakrplann Giircvleri :

MADDE 12 - Murakplar Ti.irk Ticaret Kanununun 353.
maddesinde yazrh gcirevlerin ifasr ile mti-
kellef olmaKan ba5ka girketin iyi gekilde idaresinin
temini ile girket menfaatinin korunmasr hususun-
da liizumlu gorecekleri biitiin tedbirlerin altnmas igin
idare meclisine teklifte bulunmaya ve gerek-
ti$itakdirde Genel Kurulu toplantrya g:$rrmaya ve
toplantr giindemini tayine TUrk Ticaret Kanunu'
nun 354.maddesinde yazlt raporu tanzime yetkili ve
vazifelidirler.Miihim ve acele sebepler husule geldi$i

takdirde murakplar bu yetkilerini derhal kullanmak
zorundad rrlar. Murakplar kanu n ve anascizlegmenin
kendilerine verilen gorevleri iyi yapmamaktan dolayt
mUteselsilen mesuldLirler.

Genel Kurul:

}IADDE 13-Genel Kurul ola$an ve ola$antisttl olarak

toplanrr. Olalan toplantr girketin hesap d6nemi

sonundan itibaren tig ay iginde ve senede en az bir

defa toplanrr. Bu toplantda TTK 413. maddesinde yaalt

hususlar incelenerek gerekli ka rarla r veri lir.

OlalanUsti.i Genel Kurul toplanblan Sirket iSlerinin
gerektirdifii dnemli hallerde ve onemli zamanlarda
kanun ve bu ana sdzlegmede yaztlt hi.iktimlere g6re

toplantr ve gereken kararlar altntr.

Umumi Heyet:

MADDE 13 - Umumi heyet adi ve fevkalade olarak
toplanrr, adi toplant girketin hesap devre-
sinin sonundan itibaren iie ay ieinde ve senede en az

bir defa toplantr.Bu toplantda Ti.irk Ticaret
Kanununun 36g.maddesinde yaztlt hususlar incelenerek
gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi
heyetler 5irket iglerinin gerektirdi[i hallerde ve
zamanlarda kanun ve bu ana sozlegmede yazth

hUkiimlere gore toplanrr ve gereken kararlar altntr'

tlan:

MADDE 19-$irketin ticari faaliyetleri drgrndaki idari

ilanlan asgari 15 giin oncesinden TTK 35'maddesi 3.ve

4.frkrasr hiJkiimleri sakh kalmak kaydtyla girket

merkezinin bulundu!u yerde bastlan bir gazete ile

TTSG'nde ilan edilir. Ayrrca bu ilanlar girket internet
sayfasrnda da duyurulur. Aynca Genel Kurul'un
toplantrya ga$nlmasna iligkin ilanlar TTK, SPK ve ilgili

mevzuat htikti mleri dairesinde girket merkezinin
bulundu$u yerde baslan yerel gazetede, Sirket internet
sitesinde ve TTSG'nde ilan ve toplanil gi.inleri harig

olmak lizere en az tig hafta oncesinden yaplmast
garttrr.ilanlara iligkin TTK ve SPK htiktimleri sakltdtr

ilan :

MADDE 19 - $irkete ait ilanlar Ttirk Ticaret Kanunun
3T.maddesinin 4.frkras htiki.imleri mahfuz
kalmak 5artryla $irket merkezinin bulundu$u yerde
grkan bir gazete ile asgari yedi gi.in ewel ya-
prlrr.Mahallinde gazete intigar etmedi$i takdirde ilan en
yakn yerlerdeki gazete ile yaprlrr , ancak
Genel Kurul'un toplantrya gafinlmasna ait ilanlar TUrk
Ticaret Kanununun 368.maddesi hUktim-
leri dairesinde ilan ve toplantr gtinleri harig olmak tizere
en az iki hafta ewel yapllmast laztmdtr.

ilanlara iligkin Sermaye Piyasas Mevzuat htiktimleri
sakltdtr.



Karrn Taksimi:
MADDE:24
$irketin umumi masraflan ile muhtelif amortisman
gibi,girketge Odenmesi ve aynlmas zaruri
olan mebla!lar ile $irket ti.izel kigiligi tarafrndan
odenmesi zorunlu olan vergiler hesap senesi
sonunda tesbit olunan gelirden drlgi.ildtikten sonra
geriye kalan ve yrlhk bilangoda g6ri.ilen

safi(net) kar,varsa gegmig ytl zararlanntn
dtigiilmesinden sonra srras ile aga$rda gdsterilen
gekilde tevzi olunur.

Birinci Teftip Kanuni Yedek Akge :

a- 7o 5'i Kanuni yedek akgeye aynltr,

BirinciTemettU:

b- Kalandan Sermaye Piyasast Kuruluhca
saptanan oran ve miktarda birinci temettlj aynltr.

ikinciTemettt! :

c- Safi kardan a, b, bendlerinde belirtilen
mebla$lar di.igi.ildtikten sonra kalan ksmt Genel

Kurul ksmen veya tamamen ikinci temetti.i hissesi

olarak da$rtmaya veya fevkalade yedek akge

olarak ayrmaya yetkilidir.

ikinci Teftip Kanuni Yedek Akce:

d- Pay sahipleriyle kara i5tirak eden diler
kimselere dafirtrlmasr kararlagtnlmtS olan ksmdan
Odenmig sermayenin o/o5'i orantnda kar payt

dUgUld[iKen sonra bulunan tutann onda biriTiirk
Ticaret Kanunuhun 466. maddesinin 2.ftkras 3. bendi
uyannca ikinci tertip kanuni yedek akge olarak
aynlrr.

e- Yasa hi.ikmi.i ile aynlmasr gereken yedek

akgeler ile esas sozlegmede pay sahipleri igin

belirlenen
birinci temettti ayrrlmadrkga baSka yedek akge

aynlmasrna, ertesi yla kar aktanlmasna ve birinci
temetti.i Odenmedikge yonetim kurulu 0yeleri ile,memur
m lista hdem ve i ggi lere,i ntifa/ku rucu i ntifa sened i

sahiplerine,imtiyazh pay sahiplerine,gegitli amaglarla
kurulmug olan vakflara ve benzer nitelikteki kisi/
kurumlara kardan pay dalrtrlmasna karar verilemez'

Kann Taksimi:
MADDE:24
$irketin umumi masraflan ile muhtelif amoftisman
gibi,girketge ddenmesi ve aynlmas zaruri
olan mebla!lar ile $irket tiizel kigili$i tarafrndan
cjdenmesi zorunlu olan vergiler hesap senesi
sonunda tesbit olunan gelirden di.jSi.ildiiKen sonra
geriye kalan ve bilangoda gortilen ylltk kardan
varsa gegmig yrl zararlanntn dtigtilmesinden sonra strasl
ile a5a$rda gosterilen gekilde terzi olunur.

a- o/o 5'i Genel kanuni yedek akgeye aynltr,

b- Kalandan Sermaye Piyasas Kurulu'nca
saptanan oran ve miktarda birinci temettil pay aynltr.

c- Safi kardan a, b, bendlerinde beliftilen
mebla$lar dUgUldUKen sonra kalan ksmt Genel

Kurul ksmen veya tamamen ikinci temettli hissesi

olarak da$rtmaya veya fevkalade yedek akge

olarak ayrmaya yetkilidir.

d- Pay sahipleriyle kara iStirak eden di$er
kimselere dafirtrlmasr kararlagtrnlmtg olan ksmdan
cidenmig sermayenin o/o5'i orantnda kar payt

dtigtildi.ikten sonra bulunan hrtann onda biri Ttirk
Ticaret Kanunu'nun 5 19. maddesinin 2.ftkras 3.bendi
uyannca kanuni yedek akgeye eklenir.

e- Yasa hUkmi.i ile aynlmast gereken yedek

akgeler ile esas xizlegmede pay sahipleri igin

belirlenen birinci temettii ayrrlmadtkp baSka

yedek akge aynlmasna, ertesi yla kar
aktanlmasna ve birinci temettii odenmedikge
ycinetim kurulu liyeleri ile memur miistahdem ve

igilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine
imtiyazh pay sahiplerine geSitli amaglarla kurulmuS

olan vakflara ve benzer nitelikteki kigi/kurumlara
kardan pay da$rtrlmasna karar verilemez'

Genel Kanuni Yedek Akge :

MADDE 26 - Genel Kanuni Yedek Akge T.T.K Madde

519 hiikmti uyannca, girket sermayesinin
o/o 20'sini buluncaya kadar aynltr. Bu miktarda bir
azalma olursa yeniden aynlmaya devam olunur.
Genel kanuni yedek akee sermayenin yarlslnl

agmadrkga mUnhastran zararlann kapatlmastna, iSlerin

iyi gitmedi$i yrllarda igletmeyi idame ettirmeye,
igsizli$in 6ntine gegmeye veya bunun sonuElarlnt veya
zararlarrnr hafi fl etmeye elveriSli
sarf olunabilir. Bundan ayrr ola$anrisfu ledlk akge

Yedek Akge :

MADDE 26 - I.Tertip kanuni yedek akge T'T.K-madde-
466/1 htikmti uyannca, girket sermayesinin
% 20'sini buluncaya kadar ayrtltr.Bu miKarda bir
azalma olursa yeniden aynlmaya devam olunur.
I.Teftip kanuni yedek akge sermayenin yarlslnl

agmadrkga mi.inhasran zararlartn kapablmasna,
iglerin iyi gitmedi$i yrllarda igletmeyi idame ettirmeye ,

igsizlilin <intine gegmeye veya bunun sonuglannt
veya zararlarrnr hafifletmeye elverisli tedbirlerin
alrnmasrna sarf olunabilir. Bundan ayn ola$anUstii
yedek akge aynlmastna Genel Kurul karar verebilir.



Tasfiye Kararr Verilecek Haller:
MADDE 33-$irketin uzun stire kar edememesi, rekabet
kogullan, ekonomik kriz halleri, Sirketin faaliyetlerinin
devamrnrn ortaklar agtstndan faydastntn kalmadt!t
durumlarda ortaklardan birinin veya ycinetim kurulunun
talebi rizerine tasfiye karan altnmasr igin Genel Kurul'a
bagvurulmasr m i..i mkU ndtir.

\

GegiciMadde:
Madde 34-Bu anaxizlegmede yer alan Bakanltk, Sanayi
Bakanh[r, Sanayi ve Ticaret Bakanh$r, Ticaret Bakanltfit

ibareleri Grlmri.ik ve Ticaret Bakanh[r olarak
de$i$irilmi$ir.


