TufgelikAliminyum ve Mletal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim girl<eti'nin 16.05.2016 Thrihinde Yaprlan
2015 Yrh Olafan Genel Kurul lbplantr'[utanafr
Tufgelik Aliminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim $irketinin 2015 yrhna ait genel kurul
toplantrsr 16.05.2016 tarihinde, saat 16,00 da, girket merkez adresi olan Emek Mah. Nato Yolu No.282 Sancaktepe/
istanbul adresinde, istanbul Ticaret it UtiaUrttigti'niin 13.05,2016 tarih ve 16028062 sayiryanlartyla gdrevlendirilen
Balcan h k Temsi lcisi Hati ce ONDER'in gcizetim inde yaprlmrgtrr.
Toplanttya ait gagrr; kanun ve esas scizlegmede <ingdriildiigii gibi ve gtindemi de ihtiva edecek gekilde,
Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesinin28.04.2016 tarih ve9064 sayrh n0shasrnda ildn edilmek suretiyle ve 22.04.2016
tarihinde Kantuyu Aydrnlatma Platformu'nda ve girketimizin www.tugcelik.com,tr uzantrh kurumsal internet
sitesinde yine 22.04.2016 tarihinde ilan edilmek suretiyle toplantr gtin ve giindeminin bildirilmesi suretiyle siiresi
iginde yaprlmrgtrr.

Hazrr bulunanlar listesinin tetkikinde, girket paylarrnrn 30.000.00{) toplam itibari degerinin; toplam itibari
defieri 19.836.923 TL olan %o66,12 payrn asaleten olmak iizere toplantrda temsil edildili ve bdylece gerel< I(anun
gerekse esas sdzlegmede ongtiriilen asgari toplantr nisabrnrn mevcut oldupunun anlagrlmasr ijzerinetoplantr Yonetim

Kurulu Bagkanr ve gdrevli iiye Mehmet Nergiz, ydnetim kurulu iiyesi Burak Nergiz, Ba[rmsrz Uye Burcuhan
Yrldtran ile I(avram Ba[rmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavillik girketini temsilen sorumlu denetgi
O.

fa;t Yrlmaz'rn

l-

da toplantrda hazrr

bulunduklan belirtilerel<, elektronik oftarnda da aynr anda agrlmrgtrr.

Toplantr Bagkanh[rna Mehmet NERGIZ, Katip Uyelife Giizide TANRIVERDi, Oy Toplama
Memurlupu'na Burcuhan YILDIRAN'rn segilmelerine katllanlann oybirli[iyle karar verildi. Toplantr
Baqkanhprna toplantr tutanaklarrnrn imzasr igin katrlanlann oybirligiyle yetki verildi.

Aynca Toplantr Bagkanr, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak iizere, MerkeziKayfi Kumiugu
Elektronik Genel Kurul Sistemi Seftifikasr Uzmanhgr bulunan girket gahgarnr Gijzide Tannverdi gdrevlendirmigtir.

Anonim $irketlerin Genel Kurullarrnda Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkrnda Teblig
madde 4/1 ve 5/l maddelerinde dngdriilen siireler igelisinde toplantrya e,lektronik oftamda katrlan ve kalrlrrn igin
sisteme girig yapan hak sahibi ve veya temsilcisinin olmadrfr tespit edilmi$ ve Genel I(urul'a agrklanmrgtrr.
GUndem maddeleri ilan edilidifi gekilde Genel Kurula okunmug ve giindem maddelerinin gorUgiilme
srraslnrn de[igtirilmesi hakkrnda talepte bulunulmamasr iizerine, giindem maddelerinin gcirtigtilmesine ilan
edildiEi srra ile devam edilmistir.

2- Ycjnetim kurulunun yrllrk faaliyet raporu ve Ba[rmsrz drq denetleme kuruluqu tarafindan SPK'nrn ilgili
mevzuatl uyarrnca hazrrlanmrg rapor cizetinin toplantr dncesinde hissedarlarrn incelemesine amade kahndrii,r ve
mtiracat eden hissedarlara da verilmig olmasr nedeniyle yeniden okunmasrna gerek bulunmadrlr hususu Genel
l(urulun onayrna sunulmug okunmamasrna oybirli[i ile karar verilmigtir,
3- 2015 Yrlr hesap dcinemine iligkin bilango, gelir tablosu ve yasal liayrtlara gore diizenlenmig solo bilanqo ve
gelir tablosu okundu, katrlanlalrn oybirlili ile tasdik edildi.
4- $irketin 2015 Yrh faaliyetlerinden dolayr ydnetim kurulu iiyeleri ibra edildi.( Ydnetim Kurulu UyeleLi
kendi ibralarrrrda oy kullanmadr.)

5- $irket kdnndan Kanun ve esas sdzlegme gerepi yaprlmasr gereken miktarlar aynldrktan sonra kalan krsmrn
tamamlnln daijrtrlmamasrna, yedek akge olarak aynlmasrna katrlanlarrn oybirlifiyle karar verildi.
6- Ydnetim Kurulu Uyelerinin ve iist diizey ycineticilerin i.icretle,ndirme esaslan hakkrnda Genel Kurulda
ortaklara bilgi sunuldu, '
etim Kurulu iiyelerinin 0cretleri drqrnda huzur hakkr verilmemesine katLlanlann
oybirligiyle karar veril
7- Yonetim
tndan Sermaye Piyasasr Mevzualr ve 6102 Sayrlr TTK'nrn 399. Maddesi uyannca,
ulu
2016 yrlrna ait d
luk denetgisi(Bafrmsrz Denetim $irketi) ol
segilen " Kavram Bafrmsrz Denetim
ve Yeminli Mali
.$'nin" bir (l ) yrl mtiddetle segilmesine katr

8-$irketimiz genel kurul toplantrsrnda ydnetim kurulu iiyelikleri igin yaprlan segim neticesinde toplantlda
hazrr bulunan ve sdzlii olarak aday olduklarrnr belirten 27 1280720:t4 T.C Kimlik No'lu Mehmet Nergiz,
27104075856 T,C. Kimlik Nolu Tuba Nergiz, 27101072910 T.C. Kimlik Nolu Burak Nergiz, 32083178024 T,C.
Kirnlik Nolu Mustafa $ahin Ersoy, 26969402648 T.C, Kimlik Nolu Burcuhan Yrldrran 3 yrl miiddetle gcirev yapmak

oybirlifi ile karar verilmigtir.
9- Serrnaye Piyasasr Kurulu Seri IV No:41 saytlr Tebligin 4. ve 5. maddeleri uyannaa iliqkili taraflarla
yi.ili.iti.ilen iglernler ve de[erleme yiiktimliiliifi.i hakkrnda ortaklara bilgi sunuldu.
10- Sermaye Piyasasr Kurulu'nuin II-17,lsayrh Kurumsal Yonetim'Ieblifi'nin 12.4 Maddesi uyannca iligkili
iizere segilmelerine katrlanlann

taraflaret verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadr$ ortaklann bilgisine sunuldu.

1l- $irket Ycinetim Kurulumuzun 22.04,2016 |arih2016/1 No'lu karan ile, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II17.lsayrh Kurumsal Ydnetim Teblifi'nin 1.3.10 Maddesi uyannca hazrrlanmrg olan Balrg ve Yardrm Politikasr'nrn
ortaklarrn bilgisine sunularak katrlanlann oybirlifi ile kabul edildi.
12- $irketin 2015 yrhnda yaptr[r bafrg ve yardrmlar hakkrnda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2016 yfinda
verilecek olan burslar igin ayhk 10,000,00 TL, bagrq ve yardrmlar igin de yrlhk 100,000,00 TL olaral< list srnrr
belirlenmesino, kattlanlarrn oybirlifiyle karar verildi.
13- , Bagbakanlrk Sermaye Piyasasr Kurulu' nun 03.02.2015 tarih ve 29833736 - 110.03,02 - E,1178 sayrl
yanlan ile Giimriik ve Ticaret
Ig Ticaret Genel Mi.idUrliifii'niin 25.02.2016 tarih 50035491-431.02 sayrh
yazrsr ile onay verilen. $irketim
sozlegmesinin "Genel Kurul" baghkh 12. Maddesinin agafrdaki yeni hali ile
an
oybirli[i ile kabul edildi. ortaklann ve imtiyazll pay sahiplerinin onaytna
aynen red oyr.r grkmadan ka
sunulmasr,

ilgili maddenin

I

klama ekinde sunulmustur.

YENi METiN
GENEL KURUL

MADDE 12)

a)

Toplantrya Qafirr
$irket Genel Kurulu Ola[an veya Ola[aniistti toplanrr. Ola[an toplantrnrn yrlda en az ]. defa olmasr zorunludur. Bu
toplantrlarda organlarrn segimine/ finansal tablolara, Yonetim Kurulu'nun yrllrk raporlarrna, karrn kullanrm Sekline,
daftttlacak kar ve ytltk kazang paylarrnrn oranlarrnrn belirlenmesine, Yonetim Kurulu Uyelerinin ibralarr ile faaliyet
donemini ilgilendiren ve gerekli gorUlen di[er konulara iligkin mLizakere yaprlrr, karar alrnrr. Ola[ani.istu Genel Kurul
toplanttlart ise $irket iglerinin icap etti[i hallerde ve zamanlarda yaprlrr. Bu toplantrlara davette Turk Ticaret
Kanunu'nun 41"4,41',5 ve 416'ncr maddeleri hl'ikiimleri ile Sermaye Piyasasr mevzuatrnrn ilgili hUktimleri uygulanrr.
toplantrlarda Ttirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili nrevzuat hLlkiimlerine gore karar verilir,
Genel Kurul toplantr ilanr, genel kurul toplantr tarihinden ilan ve toplantr gunleri harig olmak [.izere asgari irg hafta
Bu

once yaprlrr. Soz konusu ilan $irketin internet sitesinde, Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nda ve Turkiye Ticaret Sicil
Gazetesi'nde yaytmlantr. $irketin internet sitesinde, genel kurul toplantr ilanr ile birlikte, girketin mevzuat gerefi
yapmasr gereken bildirim ve agrklamalann yanr slra, Sermaye Piyasasr Kurulu KurumsalYonetim ilkelerince belirlenen
hususlar dikkat gekecek gekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yonetim kurulunun yrllrk faaliyet raporu,
denetleme raporlarr veyonetim kurulunun kardafirtrm onerisi, genel kurul toplantrsrndan en az tig hafta once,5irketin

merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazrr bulundurulur.
Genel Kurul'lar girket merkezinde veya girket merkezinin bulundufu ilin uygun bir yerinde veya Ydnetim Kurulu
Bagkanlr[r'nrn bulundufu gehir olan istanbul'da toplanrr.

bl

Oy Haklarr

girketln yaprlacak olafan ve ola[aniistii Genel Kurul toplantrlarrnda her bir adet A grubu payrn 15 (OnbeS), her bir
adet El grubu payrn L (Bir) oy hakkr vardrr.
Genel Kurul toplantrlarrnda pay sahipleri kenclilerini difier paysahipleri veya harigten tayin edecekleri vekil vasrtasryla
temsil ettirebilirler. girket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarrndan ba5;ka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip

olduklan oylarr da kullanmaya yetkilidirler. TTK'nrn 432'nci maddesi uyannca bir payrn birden 9ok maliki bulunmasr
durunrunda soz konusu pay sahipleri ancak birtemsilci marifetiyle oy haklarrnr kullanabilirler.
Toplantrya katrlrm ve oy haklarr hakkrnda Tiirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr rnevzuatr hukiimlerine uyulur.
Vekaleten oyverme i5lemlerinde Sermaye Piyasasr Kurulu duzenlemeleri ve sermaye piyasasr mevzuatr hiikiimlerine
uvutur,

c)

Genel Kurul Toplantr ve Karar Nisabr
Genel Kurul toplantrlarrnda aranacak toplantr ve karar yeter sayrlarr hakkrnda TTK hLlktimlerine, sermaye piyasast
mevzuatr htikumleri ile Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsalydnetim ilkeleri duzenlemelerine uyulur.
Ayrrca, T[irk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine

tanlnan haklar, grkanlmr5 sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafrndan kullanrlrr.

d)

Genel Kurullarda G6rii$meler ve Tutanaklar
Genel Kurul toplantrlanna ba5kanlrk edecek kimse Genel Kurul tarafrndan segilir. Genel Kurul Divan Bagkanrnrn gdrevi,

goriigmelerin gijndeme uygun olarak diizenli bir gekilde yiirtiti.ilmesini, tutanagrn yasalara ve Esas Sozlesme
hrlkLlrnlerine uygun

bir

gekilde lutulmasrnr saflamaktrr.

Genel Kurul toplantrlarrnda alrnan kararlar bir tutana[a gegirilir. Bu tutarrak Divan Heyeti ve hazrr bulunan Bakanlrk

temsilcisi tarafrndan imzalanrr.Yonetim Kurulu Genel Kurul toplantrlarrna ait tutanal<larrn tescil ve ilana tabi krsrmlarrnr
ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle vriktimlridUr.

e)

Genel Kurullarda Oy Kullanma
Genel Kurul toplantrlartnda oylar agrk olarak ve el kaldrrmak suretiyle verilir. Ancak toplantrda hazrr bulunan pay

sahiplerinin istemi ve bu konuda oy gofunlufu ile alrnacak bir karar tizerine gizli oya bagvurulur.
Genel Kurul Toplantrsrna Elektrik Ortamda Katrhm
Sirketin Genel Kurulu'na kattlma hakkr bulunan hak sahipleri bu toplantrlara, TUrk Ticaret Kanunun 1,527 nci maddesi
uyartnca elektronik ortamda da kattlabilir. $irket, Anonim $irketler'de Elektronik Ortamda Yaprlacak Genel Kurullara
lliSkin Yonetmelik hUkiJmleri uyannca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantrlarrna elektronik ortamda katrlmalarrna,
gdrUq agtklamalartna, oneride bulunmalarrna ve oy kullanmalarrna imkan tanryacak elektronik genel kurul sistemini

kurabilecefii gibi bu amaq igin olu5turulmug sistemlerden de satrn alabilir. Yaprlacak ttim genel kurultoplantrlarrnda
esas sozle5menin bu htikmti uayrrnca, kurulmug olan sistem [izerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anrlan

Yonetmelik hUkt"imlerinde belirtilen haklarrnr kullanrlabilmesi saElanrr.

l4- Sermaye Piyasasr Kunrlu tarafindan yayrmlanan Kurumsal Yonetim Tabli[i'nin ].3.7. maddesi ile TTK.'nun
395 ve 396 tncr maddelerigere[ince ydnetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, ydnetim kurulu
iiyelerinin, iist diizey ydneticilerin ve bunlarrn eg ve il<inci dereceye kadar kan veya slhri yaklnlannln qirlcet veya
baflr ortaklan ile grkar gatl$maslna neden olabilecek nitelikte iglemleri bizzzatyada bagkalarr adrna yapabilmeleri ve
rekabet edebilmeleri, bu nevi igleri yapan girketlere orlak olabilmeleri hususu red oyu grkmadan katrlanlarrn oybirli[i
ile kabul edildi.

l5- Ycinetim Kurulu Bagkanr Mehmet Nergiz sdz alarak; girketin bagarrlarrnrn devamr igin gabalarrn
edeceEini belirtti.

Giindemde gciriiqiilecek bagka bir husus bulunmadrfirndan toplantrya son verildi ve igbu tutanak Bakanhk
Temsilcisinin huzur ve igtirakiyle Divan Heyetince mahalinde tanzim ve imza edildi.
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