
T[lgelikAliiminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 17.07.2018 Tarihinde Yaprlan
2017 Ylh Olalan Genel Kurul Toplantr T[tanafr

Tu[gelik Aliiminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 2017 yil'na ait genel

kurul toplantrsr 17.07.2018 tarihinde saat 16.00'da "Four Points by Sheraton Otelinde Dudullu Mh. Imes Sanayi

Sitesi 504. Sk. No:4/B1 Umraniye/Istanbul" adresinde, istanbul Ticaret it ViiAurtiigii'nin 16.07.2018 tarih ve

sayrh yazrlarryla grirevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Sn. Kerim YOLCU'nun gcizetiminde

Toplantrya ait gapn; kanun ve esas sOzleqmede tingtlriildiifii gibi ve giindemi de ihtiva edecek gekilde,
Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.06.2018 tarih ve 9600 sayrh ntishastnda ildn edilmek suretiyle ve 12.06.2018
tarihinde Kamuyu Aydrnlatma Platformunda ve girketimizin www.tuscelik.com.tr uzantrh kurumsal internet
sitesinde yine L2.06.2018 tarihinde ilan edilmek swetiyle toplantr giin ve giindeminin bildirilniesi suretiyle siiresi
iginde yaprlmrgtrr.

Hazrr bulunanlar listesinin tetkikinde, girket paylarrrun 30.000.000 toplam itibari de[erinin; toplam itibari
de[eri 13.961.603 TL olan %o46,54 payrn asaleten olmak r.izere toplantrda temsil edi.ldili ve bciylece gerek Kanun
gerekse esas scizlegmede ringciriilen asgari toplantl nisabrnrn mevcut oldufiunun anlagrlmasr iizerine toplantr Ycinetim
Kurulu Baqkanr ve gdrevli iiye Mehmet NERGIZ, Balrmsrz Uye Burcuhan YILDIRAN ile Kavram Balrmsrz
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik girketini temsilen sorumlu denetgi Ayge KARAUSTA'run da

toplantrda hazrr bulunduklarr belirtilerek, elektronik orlamda da aynt anda agrlmrgtrr.

1- Toplantr Bagkanhgrna Mehmet NERGIZ, Katip Uyeli$e Onur FIRQASIGUZEL, Oy Toplama
Memurlu[u'na Burcuhan YILDIRAN'm segilmelerine katrlanlarrn oybirligiyle karar verildi. Toplantr
Ba;kanh[rna toplantr tutanaklarrnrn imzasr igin katrlanlarrn oybirlifiiyle yetki verildi.

Ayrrca Toplantr Bagkanr, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak i.izere, Merkezi Kayrt Kurulugu
Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasr Uzmanl[r bulunan girket gahqanr Onur FIRQASIGUZEL
gcirevlendirmigtir.

Giindem maddeleri ilan edildifii gekilde Genel Kuruia okunmuq ve giindem maddelerinin gdr0giilme

slraslnrn de[igtirilmesi hakkrnda talepte bulunulmamast i.izerine, giindem maddelerinin g<iriiqtilmesine ilan
edildiEi srra ile devam edilmistir.

2- Ydnetim kurulunun yrlhk faaliyet raporu ve Ba[rmsrz drq denetleme kuruluEu tarafindan SPK'mn ilgili
mevzuatl uyannca hazrrlanmrg rapor Ozetinin toplantr cincesinde hissedarlarrn incelemesine amade kahndr$r ve
miiracat eden hissedarlara da verilmiq olmasr nedeniyle yeniden okunmasrna gerek bulunmadr[r hususu Genel
Kurulun onaylna sunulmuq okunmamasrna oybirli[i ile karar verilmiqtir.

3- 2017 Yrh hesap drinemine iligkin yasal kayrtlara gcire di.izenlenmiq bilango ve gelir tablosu toplantr
cincesinde hissedarlarrn incelemesine amade kahndlEl ve mijracat eden hissedarlarc da verilmiq olmasr nedeniyle
yeniden okunmasrna gerek bulunmadrpr hususu Genel Kurulun onayrna sunulmug okunmamasrna oybirli[i ile karar
verilmig; katrlanlann oybirli[i ile tasdik edilmigtir.

4- $irketin 2017 Y|rt faaliyetlerinden dolayr ydnetim kurulu tiyeleri ibra edildi.( Ydnetim Kurulu Uyeleri
kendi ibralarrnda oy kullanmadr.)

5- $irket kdrrndan Kanun ve esas sdziegme gerefi yaprlmasr gereken miktarlar ayrrld
tamamlnln da[tttlmamastna, yedek akqe olarak ayrrlmasrna katrlanlarrn oybirli[iyle

kalan krsmrn



6- Ycinetim Kurulu Uyelerinin ve ust diizey, ytlneticilerin iicretlendirme esaslan hakkrnda Genel Kurulda

ortaklara bilgi sgnuldu. ydnetim Kurulu iiyelerinin 0cretleri drgrnda huzur hakkr verilmemesine kattlanlartn

oybirli!iyle karar verildi.

7- Ydnetim Kurulu tarafindan Sermaye Piyasasr Mevzuatt ve 6102 Sayrh TTK'nn 399. Maddesi uyarlnca'

2018 yrlma ait denetgi ve topluluk denetgisi(Bagtmstz Denetim $irketi) olarak seqilen " Kavram Ba[rmsrz Denetim

veaDanr9manlk A.$,'nin" bir (1) yrl miiddetle segilmesine kattlanlarrn oybirli[iyle karar verildi.

8- girketin 2077 yindayaptr4 baprg ve yardrmlar hakkrnda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2018 yrhnda girketin

mavi yaka qahganlarrn, tiniversitede okuyan goguklarrna (2 yrlhk iiniversitede dahil olmak iizere) burs verilmesi,

bagg ve yardrmlar igin de yrlhk 160.000,00 TL olarak iist srnrr belirlenmesine, katrlanlarln oybirlipiyle karar verildi'

9- Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-l7.lsayrh Kurumsal Ydnetim Teblili'nin 12.4 Maddesi uyarrnca iliqkili

taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerden Spot krediye karqrhk, toplan! iincesinde tiim pay

sahiplerinine yazrl sunulan 2017 Yrh Balrmsrz Denetim Raporunda var olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ile

elde edilen gelir veye menfaatlere iligkin pay sahiplerine bilgi sunulmuqtur.

l0- Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal Ydnetim Teblilinin Il-17.1 12. Maddesi iigiincii b<jliimti

uyalnca iliqkili taraflarla yiiriitiilen iqlemler olmadrfir ytiniinde ortaklara bilgi sunuldu.

11- Esas sdzlegmenin "$irketin Sermayesi" baghkh 6. Maddesi'nin yeni hali red oyu grkmadan katrlanlarrn

oybilirlipi ile kabul edildi.

Eski Sekil

sinxnriN snnnnlYnsi:
MADDE 6

$irket Sermaye Piyasasr Kanunu hiikiimlerine gOre kayrth Sermaye sistemini Kabul etmig ve Sermaye Piyasast

Kwulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 251814 saylh izni ile kayrth Sermaye sistemine gegmiEtir. $irket'in kayrth

sermaye tavanr 100.000.000 (Yi.izmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari de[erde 100.000.000 (Yiizmilyon)

adel pay a bci liinmiiqtiir

Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrth Sermaye tavanl \2ni, 2017-2021 yl'Jlal (5 yrl) igin geqerlidir.Izin

verilen kayrtft Sermaye tavaruna ulagrlamamrg olsa dahi, 2021 yrlndan sonra Ycinetim Kutulu'nun, Sermaye artrnm

kararr alabilmesi igin; daha once izin verilen tavanya da yeni bir tavan tutarr igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan

izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yrh gegmemek iizere yeni bir siire igin yetki altnmast zorunludur. Sciz

konusu yetkinin ahnmamasr durumunda y0netim kurulu kararryla sermaye artlrlml yaplamaz'

$irketin grkarrlmrg sermayesi 30.000.000 TL olup, sciz konusu glkarrlmlg

tamamen ve nakden cidenmiqtir.Qrkartlmtq sermaye, her biri I (bir)

(Onikimilyonbegyiizbin) adet A grubu, 17.500.000 (Onyedimilyonbeqyiizbin)

30.000.000 adet paydan olugmaktadrr. A grubu paylar nama, B grubu paylar

Sermayeyi temsil eden paylar kaydilegtirme esaslart qergevesinde kayden izlenir.

sermayesi muvazaadan ari gekilde

TL nominal delerde 12.500.000

adet B grubu olmak iizere toPlam



$irket'in sermayesi, gerektilinde TiirkTicaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatt hi,ikiimleri gergevesinde

artrrrlabilir veya azaltrlabilir.

Y6netim Kurulu, 2Ol7-2021yrllarr arasrnda, Sermaye Piyasasr Kanunu htikiimlerine uygun olarak gerekli gdrdiipii

zamanlarda kayrth sermaye tavanlna kadar yeni pay ihrag ederek grkartlmrg sermayeyi artttmaya ve pay

sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnulandrnlmasr ile primli pay ihracr konularrnda karat almayayetkilidir.

?6netim Kurulu'nrm itibari deperinin iizerinde pay grkarmayave pay sahiplerinin yeni pay alma haklannt ktsmen

veya tamamen srnrrlandrrmaya iliqkin kararlarr Sermaye Piyasasr Kurulu'nun belirledifi esaslar gerqevesinde ilan

edilir.

Qrkarrlan paylar tamamen sattlarak bedelleri cidenmedikge yeni pay gtkariamaz.

Yeni $ekil

dinxnriN snnvr,tvnsit
MADDE 6

$irket Sermaye Piyasasr Kanunu hiikiimlerine gcire kayrth Sermaye sistemini Kabul etmiE ve Sermaye Piyasast

Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 251814 sayrh izni ile kayrth Sermaye sistemine gegmiqtir. $irket'in kaytth

sermaye tavanr 100.000.000 (Yi.izmilyon) TL olup, her biri I (Bir) TL itibari defierde 100.000.000 (Yiizmilyon)

adet pay a bdliinmiigtiir

Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrth Sermaye tavant izni, 2077-2021 yllan (5 yrl) igin geqerlidir.izin

verilen kayrth Sermaye tavanlna ulagrlamamrg olsa dahi, 2027 y/rndat sonra Y<inetim Kurulu'nun, Sermaye arttnm

kararr alabilmesi igin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan

izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yrh gegmemek iizere yeni bir siire igin yetki altnmasr zorunludur. Sciz

konusu yetkinin ahnmamasr durumunda ycinetim kurulu karanyla sermaye afilrlml yapiamaz.

$irketin grkarrlmtg sermayesi 30.000.000 TL olup, sciz konusu grkarrlmrq sermayesi mwazaadan ari gekilde

tamamen ve nakden ddenmigtir.Qrkanlmrg sermaye, her biri 1 (bi{ TL nominal de[erde 12.500.000

(Onikimilyonbeqyiizbin) adet A grubu, 17.500.000 (Onyedimilyonbeqyiizbin) adet B grubu olmak i.izeretoplam

30.000.000 adet paydan olugmaktadrr. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazlhdlr.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydilegtirme esaslart gerqevesinde kayden izlenir.

$irket'in sermayesi, gerekti[inde TiirkTicaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatt hiik0mleri gerqevesinde

artrrr I ab i I ir v ey a azaltiabilir.

Y<inetim Kurulu, 2017-2021 yrllarr arasrnda, Sermaye Piyasasr Kanunu hiikiimlerine uygun olarak gerekli gtirdti[ti

zamatlarda kayrth sermaye tavaruna kadar yeni pay ihrag ederek grkarrlmrg sermayeyi affttrmaya ve pay

sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrlandrrrlmasr ile primli pay ihracr konularrnda almaya yetkilidir.

Y0netim Kurulu'nun itibari de[erinin i.izerinde pay grkarmayave

veya tamamen srnrrlandtrmaya iligkin kararlart Sermaye Piyasasr

edilir.

pay sahiplerinin yeni alma haklartnt ktsmen

Kurulu'nud belir i gergevesinde ilan



Qrkanlan paylar tamamen satrlarak bedelleri o$enmedikqe yeni pay qrkartlamaz'

yaprlacak se i kararlagtl.rmadrkga Agrubu paylar kargrhlrndaA grubu , B grubu

payrar kargrl a9 ed.ir. ,.r*ur. artr'mlarrnda yeni pay alma haklarrnrn krsrtlanmasr

durumunda, ez' B grubu pay ihrag edilir'

sermaye artrrrmla.nda yeni pay alma ha-kra. krsrtranmaksrzrn yaprlan bedelri sermaye artr.mlannda sadece

BgrubupayihrageoitmesinekararverilmesidurumundaAgrubupaysahiplerineBgrubupayalmahakkr
verilir.

13- Ydnetim Kurulu Bagkanr Mehmet Nergiz sdz alarak; qirketin bagarrlarlntn devamt igin qabalarrn devam

edece[ini belirtti'

GiindemdegbriiEiilecekbaqkabirhususbulunmadrfrndantoplantryasonverildiveiEbututanakBakanhk
Temsilcisinin huzur ve igtirakiyle Divan Heyetince mahalinde tanzim ve imza edildi'

BAKANLIK TEMSiLCiSi

Kerim YOLCU

KATiP UYE

Onur FIRCASIGUZEL

(


