2017 YILINA AİT 15.03.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU
1. 15.03.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimiz 2017 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere
Olağan Genel Kurul Toplantısını 15.03.2018 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da, Divan İstanbul
Oteli , Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ Şişli - İstanbul (Tel: 0212 315 55 00) adresinde yapılacaktır.
2017 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin teklif ile
Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme
Notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.otokar.com.tr
adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun, Elektronik Genel Kurul
sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin
hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri
veya vekaletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza /
Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.otokar.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal
internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet
Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış
vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden
elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu
Tebliğ’de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun
olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ
kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin
www.otokar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 216 229
22 44) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı,
pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul
Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından
işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.otokar.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış
olan Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy
kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine
ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Merkez Adresi: Aydınevler Mahallesi, Saygı Caddesi No:58 34854 Maltepe – İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 83467
Mersis No: 0649001827200010

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal
Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar
aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde
bilginize sunulmaktadır:
2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
Hissedar

Pay Tutarı (TL)

Koç Holding A.Ş.
Ünver Holding A.Ş.
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Diğer (Halka açık payları içermektedir)

10.722.749,81
5.954.943,83
647.274,75
140.599,17
6.534.432,44

Toplam

24.000.000,00

Sermaye
Oranı (%)

Oy Hakkı

44,68 10.722.749.809
24,81 5.954.943.830
2,70
647.274.750
0,59
140.599.174
27,23 6.534.432.437

Oy Hakkı
Oranı (%)

44,68
24,81
2,70
0,59
27,23

100,00% 24.000.000.000 100,00%

Şirket’in ana ortaklığı Koç Holding A.Ş., Koç Ailesi ve Koç Ailesi tarafından sahip olunan şirketler
tarafından kontrol edilmektedir. Şirket hissedarı Ünver Holding A.Ş., Ünver Ailesi tarafından kontrol
edilmektedir.
2.2.Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımızın Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve
Faaliyet Değişiklikleri:
Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki
değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. olarak stratejik hedeflerimiz çerçevesinde, 2017 yılında
Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri gerçekleşmemiştir.
Gelecek hesap dönemleri için de önemli yönetim ve faaliyet değişiklikleri planlanmamaktadır.
2.3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı
olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği
hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:
2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 15.03.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi,
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının
Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç
Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek
Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun
olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama
memuru da seçebilir.
2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel
Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik
Genel Kurul portalında ve www.otokar.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet
sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da
yer aldığı gibi 2017 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu
ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
3. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın
Elektronik Genel Kurul portalında ve www.otokar.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal
internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi
verilecektir.
4. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel
Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik
Genel Kurul portalında ve www.otokar.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet
sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu’na
göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına
sunulacaktır.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmesi
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet,
işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı kârının dağıtılması ve
kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek
kabulü veya reddi,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri
çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan
ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin tarafından
denetlenen 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 99.422.469TL ana ortaklığa ait “Konsolide Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız,
uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate
alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde
yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin
tablo ve Kar Dağıtım Politikamız EK/1’de yer almaktadır.
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına
göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim
Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine
yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla
bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.
Esas sözleşmemizin 11. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret
Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 (beş) üyeli bir Yönetim
Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu’nun
yenilenmesine karar verebilir.
Toplam 9 üyeden oluşması öngörülen Yönetim Kurulu için seçilecek Yönetim Kurulu
üyelerinden 3’ü SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini
taşımak zorundadır.
Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine
Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ahmet Nezih Olcay, Sn. Ali İhsan Kamanlı
ve Sn. Kenan Güven Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık
beyanları EK/2’de sunulmaktadır.
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler
için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine
bilgi verilmesi ve onaylanması,
SPK’nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve
Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul
toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda
görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/3’de yer
almaktadır. 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 27 nolu dipnotunda da belirtildiği
üzere 2017 yılı içinde Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. tarafından yönetim kurulu
üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 14,8 milyon TL menfaat sağlanmıştır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

9 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2018
faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı pay sahiplerimiz tarafından
belirlenecektir.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim
Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim
Kurulumuzun 07.02.2018 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü
alınarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu
kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu
seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
11. Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve
2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince,
yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli
ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2017 yılı
içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı 577.021 TL’dır. Ayrıca 2018 yılında
yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst
düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk
Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu
kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı”
başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri
çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.
SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde
bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin
ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi
verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul
tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel
Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen
işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran
pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların
eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet
konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev
yapmaktadırlar. 2017 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi
kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmamıştır.
13. Dilek ve Görüşler.

EKLER:
EK/1 Kar Dağıtım Politikası ve Yönetim Kurulu’nun 2017 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve
Önerilen Kar Dağıtım Tablosu
EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık
Beyanları
EK/3 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK 1

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN. A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve
diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr
dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve
Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; yıllık kâr dağıtım tutarının
belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit
durumu dikkate alınmaktadır.
İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri
/ Yasal Kayıtlar çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %50 si nakit ve/veya
bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.
Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar
dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim
Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve
Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından
Yönetim Kurulu’na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

13.02.2018 tarih ve 2018/07 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ekidir.
01.01.2017- 31.12.2017 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) ve bunlara ilişkin ek ve
yorumlara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal
tablolarımıza göre 99.422.469 TL 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 karar ile
onaylanması halinde temettünün ödenmesine 22.03.2018 tarihinde başlanacaktır.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2017 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
SPK’ya Göre
Dönem Kârı
90.705.876
3
Vergiler ( - )
4
(8.716.593)
Net Dönem Kârı ( = )
99.422.469
5
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
6
Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
7
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
99.422.469
8
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
577.021
9
99.999.490
10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
11 Ortaklara Birinci Kar Payı
- Nakit
49.999.745
- Bedelsiz
- Toplam
12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13 Dağıtılan Diğer Kâr Payı
- Yönetim Kurulu Üyelerine
- Çalışanlara
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
20.000.255
15 Ortaklara İkinci Kâr Payı
6.880.000
16 Genel Kanuni Yedek Akçe
17 Statü Yedekleri
18 Özel Yedekler
22.542.469
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Kârı
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan
Genel Kanuni Yedek Akçe

24.000.000
59.798.147
Yasal Kayıtlara Göre
37.839.017
37.839.017

37.839.017

1.200.000

33.308.197
3.330.820

35.491.803
3.549.180

KÂR PAYI ORANLARI TABLOS U

GRUBU

TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI
(TL)
NAKİT (TL)

BRÜT
NET

TOPLAM
TOPLAM

70.000.000
70.000.000
59.500.000
59.500.000

TOPLAM DAĞITILAN
KÂR PAYI / NET
DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI

BEDELS İZ (TL)

ORANI (%)

0
0
0
0

70%
70%
60%
60%

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA
İS ABET EDEN KÂR PAYI
TUTARI
(TL)
2,91667
2,91667
2,47917
2,47917

ORAN
(%)
291,667
291,667
247,917
247,917

EK 2

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI
Yıldırım Ali Koç
(Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1967 İstanbul doğumlu olan Sn. Koç, Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi’nin
ardından Harvard Üniversitesi’nden (ABD) aldığı yüksek lisans programıyla sürdürmüştür.
1990- 1991 tarihleri arasında American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı’na katılmış,
1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası’nda Analist olarak çalışmıştır. 1997-2006
yılları arasında Koç Holding’de Yeni İş Geliştirme Koordinatörlüğü ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst
düzey görevlerde bulunmuştur. 2006-2010 yılları süresince Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi
Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2008-2016 yılları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapan Sn. Koç, 22 Şubat 2016 tarihinden itibaren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan
Vekili olarak görev yapmaktadır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunmayan üye olan Sn. Koç, bağımsız üye niteliğini
haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Koç
Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev yapmaktadır.
Halil İbrahim Ünver
(Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1950 İstanbul doğumlu olan Sn. Ünver, yüksek öğrenimini Almanya’da Ulmer Teknik Yüksek
Okulunda tamamlamış olup, Ünver Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunmayan üye olan Sn.Ünver, bağımsız üye niteliğini
haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibariyle yukarıda yer aldığı gibi olup, halen Otokar
Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’nin yönetim kurulunda görev yapmaktadır.
Osman Turgay Durak
(Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1952 İstanbul doğumlu olan Sn. Durak, yüksek öğrenimini Northwestern Üniversitesi’nde (ABD)
Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisansı ile tamamlamıştır.
Koç Topluluğu’na 1976 yılında ürün geliştirme mühendisi olarak Ford Otomotiv’de katıldıktan sonra
1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmış, 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı ve 2002
yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmuştur. 2007–2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu
Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009’dan itibaren Koç Holding CEO Vekili olarak görev yapan
Durak, Nisan 2010’dan Nisan 2015’e kadar Koç Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmıştır. Ayrıca, 2004–2010 yılları arasında 6 yıl süreyle Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunmayan üye olan Sn. Durak, bağımsız üye niteliğini
haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Koç
Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

Levent Çakıroğlu

(Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1967 Ankara doğumlu olan Sn. Çakıroğlu, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlamış, University of Illinois’da yüksek lisansını yapmıştır.
İş yaşamına 1988’de Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak başlamıştır. 1997-1998 yılları
arasında Bilkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları
Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Koç Holding’e 1998 yılında Mali Grup
Koordinatörü olarak katılmış, 2002-2007 yılları arasında Koçtaş Genel Müdürlüğü, 2007-2008
yıllarında Migros Genel Müdürlüğü yapmıştır. 2008 yılında Arçelik Genel Müdürü olarak atanmıştır.
Bu görevine ek olarak, Nisan 2010 tarihinden itibaren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı
görevini de eşzamanlı olarak yürütmüştür. Sn. Çakıroğlu, Nisan 2015 itibariyle, Koç Holding A.Ş.
CEO’su atanmıştır. Nisan 2016 tarihinden itibaren de Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve CEO
olarak görevini sürdürmektedir.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunmayan üye olan Sn. Çakıroğlu, bağımsız üye
niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen
Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev yapmaktadır.
Kudret Önen
(Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1953 İstanbul doğumlu olan Sn. Önen, yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü’nde tamamlamıştır.
Koç Topluluğu’na 1975 yılında Ford Otosan’da Makine Mühendisi olarak katılmıştır. Ford Otosan’da
Proje Mühendisliği görevinin ardından 1980’de Koç Holding Ar-Ge’de Bölüm Müdürü olarak
çalışmaya başlamış; 1984 yılında Otokar A.Ş’ye atanmış, sırasıyla Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel
Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. 2005–2006 yılları arasında Koç Holding Yan Sanayi ve Diğer
Otomotiv Grubu’nun Eş başkanlığı görevini yürütmüştür. 2006 – 2016 dönemide Koç Holding
Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapan Sn.Önen aynı zamanda,
2010 yılından beri Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanlığı görevini sürdürmekte olup, Nisan
2016’dan bu yana MESS Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Aralık 2016’dan bu yana TİSK Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevlerini yapmaktadır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunmayan üye olan Sn.Önen, bağımsız üye niteliğini
haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Koç
Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev yapmaktadır.
Ahmet Serdar Görgüç
(Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1959 İzmir doğumlu olan Sn. Görgüç, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü’nde lisans ve İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans ile tamamlamıştır.
Koç Topluluğu’na 1982 yılında Koç Holding Ar-Ge Merkezi’nde katılmıştır. 1985 yılına kadar Ar-Ge
Merkezi’nde Otomotiv Bölüm Müdürü görevini yürütmüştür. 1985 yılında Otokar Otomotiv ve
Savunma Sanayi A.Ş.’de İleri Projeler Tasarım Müdürü olmasının ardından, 1989-1995 yılları arasında
Ürün Mühendislik Müdürü, 1995-2005 yılları arasında Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı olarak
görev yapmıştır. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’de 2006 yılından itibaren Genel Müdür
olarak görev yapmaktadır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunan üye olan Sn. Görgüç, bağımsız üye niteliğini
haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Otokar
Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu’nda görev yapmaktadır.
Ahmet Nezih Olcay

(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)
1947 yılında İstanbul/Beylerbeyi doğumlu olan Sn. Olcay, yüksek öğrenimini İstanbul İktisadi ve Ticari
İlimler Akedemisi’nde İşletme lisansı ile tamamlamıştır.
1971 yılında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. de iş yaşamına başlamıştır. Söz konusu kurumda
sırasıyla Muhasebe Servis Şefi, Muhasebe Müdürü, Mali Müdür, Mali Genel Müdür, Dış İlişkiler Genel
Müdürü, Dış İlişkiler Grup Direktörü ve Muhasebe, Finans ve Kontrol Grup Direktör’lüğü görevlerinde
A Grubu Birinci Derece imza yetkisiyle görev yapmıştır. Aralıksız 36 yıl süreyle çalışmış olduğu Tofaş
Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’den 2007 yıl sonu itibariyle emekli olmuştur.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nde çalıştığı yıllarda Tofaş’ın iştiraklerinde Yönetim Kurulu
Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2008 – 2012 yılları arasında Plastiform
Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasında Genel Koordinatörlük, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve
Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.
İcrada bulunmayan Sn. Olcay, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini
taşımaktadır. Son beş yılda Şirket veya Şirketimizin ortakları Koç Holding A.Ş. ve Ünver Holding A.Ş.
ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Ali İhsan Kamanlı
(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)
1952 Yozgat doğumlu olan Sn. Kamanlı, yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine
Fakültesi’nde tamamlamıştır. 1973-2008 yılları arasında Ford Otosan A.Ş.’de Fabrika Müdürü ve
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmıştır.
2009-2010 yıllarında Otokoç A.Ş. Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapan Sn.Kamanlı, 20122016 yıllarında grup dışında çeşitli șirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde
bulunmuștur.
İcrada bulunmayan Sn. Kamanlı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini
taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, görev süresinin
dolması nedeniyle bu pozisyonlardan ayrılmıştır. Son beş yılda Şirket veya Şirketimizin ortakları Koç
Holding A.Ş. ve Ünver Holding A.Ş. ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Kenan Güven
(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)
1947 Arhavi doğumlu olan Sn.Güven, yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat
Fakültesi’nde tamamlamıştır. 1972-1978 yılları arasında TEK İnşaat Daire Bşk. ve STFA şirketlerinde
çeşitli görevlerde bulunmuş,1976-1978 yıllarında Demma Çelik Hasır A.Ş. şirketindeProje ve Satış
Müdürü olarak görev yapmıştır.
1981-2009 yılları arasında Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’de Kamu Satış Müdürü olarak
görev yapmış ve emeklilik nedeniyle bu görevinden ayrılmıştır. 2009-2014 yılları arasında Ve-Ge
Yapıştırıcı Bant ve Hassas Kağıt San .A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Kasım 2016 tarihinden itibaren Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
İcrada bulunmayan Sn. Güven, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini
taşımaktadır. Son beş yılda Şirket veya Şirketimizin ortakları Koç Holding A.Ş. ve Ünver Holding A.Ş.
ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Otokar Otomotiv ve ve Savunma San. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında
“bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin
yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu
ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların
%5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki
kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil),
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli
ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya
satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve
kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik
sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği
yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
ALİ İHSAN KAMANLI

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Otokar Otomotiv ve ve Savunma San. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında
“bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin
yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu
ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların
%5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki
kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil),
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli
ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya
satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve
kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik
sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği
yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
KENAN GÜVEN

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Otokar Otomotiv ve ve Savunma San. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında
“bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin
yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu
ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların
%5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki
kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil),
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli
ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya
satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve
kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik
sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği
yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
AHMET NEZİH OLCAY

EK 3

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN
ÜCRET POLİTİKASI
Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki
yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını
tanımlamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında
sabit ücret belirlenir.
İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için
belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.
Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan yürütme
komitesinin başkan ve üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas
alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından
belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir. Yürütme Komitesi üyelerine yıl içinde bu kapsamda ödeme
yapılmış ise yılsonunda belirlenen tutardan mahsup edilir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları
kullanılamaz.
Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate
alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla
katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.
Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.
Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret
politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak
uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.
Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre
hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:


Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş
büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst
yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.



Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel
(pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile
elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara
göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.



Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte,
çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır.
Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların
dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak
görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş
ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.
Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine
ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine
ve/veya onayına sunulur.”

