2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2011 Salı günü saat
10:00’da, Divan City, Büyükdere Cd. No:84 Gayrettepe-İstanbul, adresinde gerçekleştirilecektir.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız,
kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirerek alacakları giriş
kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Ayrıca konu hakkında Alo MKK (444 0 655)
hattından gerekli bilgileri alabilirler MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen
hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.
Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi
uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık
haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurula
katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için,
vekaletnamelerini, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Şirket Merkezi veya www.otokar.com.tr
adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve
9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No.8
Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış söz konusu vekaletnamelerini
Şirket Merkezi’mize ibraz etmeleri gerekmektedir.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu ve
Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim
İlkeleri Uyum Raporu, 21 Şubat 2011 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.otokar.com.tr
adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.
Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama
yöntemi uygulanacak olup, kullanılabilecek toplam oy 24.000.000.000 adettir.
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu
Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik”
(Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık
Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.
2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Denetim
Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin
Raporlarının okunması ve görüşülmesi. Yönetim Kurulu’nun 2010 yılı bilançosu ve gelir
tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 21 Şubat 2011 tarihinden itibaren Şirketimiz
merkezinde www.otokar.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu
raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim rapor özeti Genel Kurulda okunarak, ortaklarımızın
görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde sözkonusu raporlar, kurumsal

yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın
incelemesine sunulmuştur.
3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı
ibra edilmeleri
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin
2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına
sunulacaktır.
4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında ortaklara
bilgi verilmesi.
Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup,
ayrıca www.otokar.com.tr adresinde de ilan edilmiştir.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer
ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı
yapmaktadır.
Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri,
yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.
İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan
finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili
diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan “dağıtılabilir dönem karı”nın asgari % 50’si nakit veya
bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.
Hesaplanan asgari dağıtılacak karın, çıkarılmış sermayenin %5’inden az olması halinde kar
dağıtımı yapılmaz.
Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı
bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de
belirlenebilir.
Kar dağıtımı nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar,
bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır.
Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne
eşit olarak dağıtılır.
Esas sözleşmemizin 24. maddesi çerçevesinde dağıtım gerçekleştirilir.

5. Yönetim Kurulunun 2010 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin
kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
tarafından denetlenen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 20.778.314 TL “Konsolide
Olmayan Net Dönem Karı” elde edilmiştir. Uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve
finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup,
Genel Kurul’da alınacak karara göre temettünün ödenmesine 22.03.2011 tarihinde başlanacaktır.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2010 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

24.000.000
16.738.147

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
SPK’ya Göre
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Yasal Kayıtlara Göre

Dönem Kârı
Ödenecek Vergiler ( - )

20.076.855
701.459

41.357.029
-4.581.519

Net Dönem Kârı ( = )

20.778.314

36.775.509

Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )

20.778.314

36.775.509

Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş
net dağıtılabilir dönem kârı
Ortaklara Birinci Temettü

21.110.680

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

332.366

4.222.136

-Nakit

4.222.136

12.

-Bedelsiz
- Toplam
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

13.

Yönetim kurulu üyelerine. çalışanlara vb.'e temettü

14.
15.
16.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Ortaklara İkinci Temettü
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

17.

Statü Yedekleri

18.
19.
20.

Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

4.222.136

10.777.864
1.380.000

4.398.314

20.395.509

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
GRUBU

BRÜT

NET

TOPLAM

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ

TEMETTÜ

TUTARI

ORAN

TUTARI (TL)

(TL)

(%)

-

15.000.000

0.62500

62.500

TOPLAM

15.000.000

0.62500

62.500

-

12.750.000

0.53125

53.125

TOPLAM

12.750.000

0.53125

53.125

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ

TUTARI (TL)

NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)

15.000.000

71.05

6. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin
esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.
Esas sözleşmemizin 10’uncu maddesine göre;
Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar
arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden
seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini de değiştirebilir.Türk
Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi
olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler
üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.
Genel Kurulda yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.
7. Denetçilerin üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler
seçilecektir.
Esas sözleşmemizin 15’inci maddesine göre;
Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışardan her sene en az iki denetçi seçerler.
Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Denetçilere Genel Kurulca tayin olunan aylık
veya yıllık bir ücret ödenir.
Denetçilerin seçimi, değiştirilmesi, görevlerine son verilmesi, ölümleri ve çekilmeleri
halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim
kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve
yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması.
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde
yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Sözkonusu madde Genel
Kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz esas
sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2010 yılında muhtelif vakıf ve derneklere
toplam 332.366 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.
10. İlişkili taraflarla, yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
2010 yılı Faaliyet Raporunda yer alan Bağımsız Denetim Raporunda 25 nolu dipnotta konu
hakkında detaylı bilgi verilmiştir.
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu
tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X, No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. maddesi çerçevesinde
yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması
gerekmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18.02.2011 tarihli 2011/03 sayılı toplantısında 2011 yılı bağımsız
denetim çalışması için GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile sözleşme yenilenmesine ilişkin kararını, Genel Kurulda ortaklarımızın
onayına sunmaktadır.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına
yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri
yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin
verilmesi,
Yönetim kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle Muamele Yapma yasağı” başlıklı 334 ve
“Rekabet Yasağı” başlıklı 335’nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel
Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın
onayına sunulacaktır.
13. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı’nca imzalanması ve bununla yetinilmesi
hususunda yetki verilmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi
konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
14. Dilekler

