
 

 

 

ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM 

PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 

17/05/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME 

DOKÜMANI 

  

Şirketimizin 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki 

gündemle; 17/05/2022 Salı günü saat 14:00’de, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 

Balmumcu Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır. 

 

2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir tablosu, 2020 faaliyet yılına ait 

Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç 

hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, www.atp.com.tr adresindeki Şirket kurumsal 

internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik 

Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 

2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar, 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, kar 

dağıtımına ilişkin Teklif ve Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile 

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 

uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi 

içinde şirket merkezinde, www.atp.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu 

Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay 

sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini davet metnindeki örneğe 

uygun olarak düzenlemeleri veya Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No.109 Beşiktaş, İstanbul adresindeki 

Şirket merkezimizden veya www.atp.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin 

etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 sayılı ‘Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet 

Toplanması Tebliği’nde (‘Tebliğ’) öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul 

toplantısında vekaletname ile temsil, aşağıdaki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. 

Tebliğ’de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri 

çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki 

vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya 

fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda 

düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler. 

Bahse konu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan 

vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ’de 

belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde 

Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı 

aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname 

formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı 

vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen 

iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya 

elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile 

mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza 

sahibi olmaları ve MKK’nın “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi”ne kaydolmaları gerekmektedir.  

“e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi”ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan 

pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına 

katılmaları mümkün olmayacaktır.  

 

 

http://www.atp.com.tr/
http://www.atp.com.tr/


 

 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımızın veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli 

ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak 

Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi 

Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde 

toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.  

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak 

oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul 

Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup 

olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. 

 

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi 

için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından 

işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.atp.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan 

Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz. 

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç 

Yönergesine uygun olarak gerçekleştirilecek olup, toplantı gündemine ilişkin açıklamalara aşağıda yer 

verilmiştir. 

 

YÖNETİM KURULU 

 

 

 

 

 

 

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek 

açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel 

açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.  

 

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık 

Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay 

Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 37.500.000.-TL’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-TL itibari değerde 

37.500.000 adet paya bölünmüştür.  

 

37.500.000.-TL’lik çıkarılmış sermaye; her biri 1.-TL nominal değerde 4.000.000 adedi A Grubu pay, 

33.500.000 adedi ise B Grubu pay olmak üzere toplam 37.500.000 adet paya bölünmüştür. A Grubu 

paylar, Esas Sözleşme’de belirlenmiş imtiyazlara sahip olup, B Grubu paylara herhangi bir imtiyaz 

tanınmamıştır. 

 

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 10. Maddesi uyarınca; 5 kişilik Şirket Yönetim 

Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir. 

 

Buna ilaveten Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 16. Maddesi uyarınca; Genel Kurul 

toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir A Grubu pay için 5 oy, her bir B 

Grubu pay için ise 1 oy hakkı vardır. 

http://www.atp.com/


 

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize 

sunulmaktadır: 

 

Pay Sahibi Grubu 
Pay Tutarı 

(TL) 

Pay Oranı 

(%) 
Oy Hakkı 

Oy Hakkı 

Oran (%) 

Ata Holding* A 4.000.000 10,67% 20.000.000 37,38% 

Ata Holding* B 25.382.000 67,69% 25.382.000 47,44% 

Ümit Cinali B 300.000 0,80% 300.000 0,56% 

Korhan Kurdoğlu B 94.500 0,25% 94.500 0,18% 

Erhan Kurdoğlu B 94.500 0,25% 94.500 0,18% 

Tuna Kurdoğlu B 40.500 0,11% 40.500 0,08% 

Yurdanur Kurdoğlu B 40.500 0,11% 40.500 0,08% 

Seniha Ece Kurdoğlu B 24.000 0,06% 24.000 0,04% 

Halka Açık B 7.524.000 20,06% 7.524.000 14,06% 

TOPLAM 37.500.000 100,00% 53.500.000 100,00% 

*Ata Holding payları Kurdoğlu Ailesi üyelerine aittir. 

 

 

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap 

Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve 

Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi: 

 

Şirketin ve bağlı ortaklığının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya 

gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir 

değişiklik bulunmamaktadır. 

 

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise 

http://www.kap.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. 

 

 3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya 

Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa 

İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma 

Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, 

Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi 

Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi: 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri devam ediyor olması sebebiyle Gündemde Yönetim Kurulu 

üyeliklerinin seçim maddesi yer almamaktadır. 

 

4. 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: 

 

Olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir. İletilmesi durumunda gerekli 

bilgilendirme yapılacaktır. 

 

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile 

Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:  

 

Olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.  

http://www.kap.gov.tr/


 

ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM 

PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 17/05/2022 TARİHLİ OLAĞAN 

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ: 

 

            

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 
 

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 

Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunuacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel 

Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı (Başkan ve heyeti) oluşturulacaktır. 

 

2- 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, 

müzakeresi ve onaya sunulması  
 

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 (e-GKS) ve Şirketimizin www.atp.com.tr  adresindeki kurumsal 

internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2020 ve 2021 yılı Faaliyet 

Raporları hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporları pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına 

sunulacaktır. 

 

3- 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması, 

denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 
 

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın 

Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin www.atp.com.tr adresindeki 

kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a 

bilgi verilecektir. 

 

4- 2020 ve 2021 faaliyet yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya 

sunulması,  
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, 

MKK’nın elektronik genel kurul portalında (e-GKS) ve www.atp.com.tr internet adresimizde 

pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal raporlar ve yasal mali tablolarımız hakkında 

genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına 

sunulacaktır. 

 

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 ve 2021 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden 

dolayı ibra edilmeleri, 
 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2020 

ve 2021 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına 

sunulacaktır. 

 

6- Yönetim Kurulu'nun 2020 ve 2021 hesap dönemlerine ilişkin, kar dağıtımı hakkındaki 

önerisinin görüşülerek karara bağlanması,  
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, 

MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.atp.com.tr interrnet adresimizde 

saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan 2020 ve 2021 yılı Yönetim Kurulu’nun Kar 

Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım tabloları ekte (EK-1, EK-2) Genel Kurulun onayına 

sunulacaktır. 

http://www.atp.com.tr/
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7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı 

hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması, 
 

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu’nun 11/04/2022 tarihli 

toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 faaliyet 

yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili 

düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik 

ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel 

Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2021 yılı içerisinde yapmış 

olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2022 yılında 

yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 
 

SPK düzenlemeleri uyarınca, 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi 

verilecek ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir. 

 

9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin üçüncü kişiler 

lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya 

menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi 

uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, 

rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı 

gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup ilgili hususta Genel Kurula 

bilgi verilecektir. Söz konusu bilgiler 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun 22 numaralı 

dipnotunda yer almaktadır. 

 

10- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde 

düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler 

hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:  
 

2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun 37 numaralı dipnotunda “İlişkili Taraf Açıklamaları” 

başlığı altında yer alan ve 2021 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemleri 

hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 

 

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari 

Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" 

hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,  
 

Şirketimizin ekte (EK-3) yer alan Ücret Politikası Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine 

sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, 

KAP’ta ve www.atp.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. 

 

12- Atp Ticari Bilgisayar Ağı Ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret 

Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’nin 

onaya sunulması,  
 

Atp Ticari Bilgisayar Ağı Ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret Anonim 

Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi değerli pay 

sahiplerinin onayına sunulacaktır. (EK-4) 

 

 

 

 

http://www.atp.com/


 

13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, 

idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 

sıhri hısımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim 

Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış 

oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi:  

 

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari 

sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 

yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem 

gerçekleşmediği Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır. 

 

14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı 

muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,  

 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK’nın ‘Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı’ 

başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde 

işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Şirketimizin 2019 yılına ait 

olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 

396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.  

 

SPK’nın uyulması 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 düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği’nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim 

ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.  

 

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin 

verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

 

 

15- Dilek, temenniler ve kapanış. 

 

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatıacaktır. 



 

 

EK-1   2021 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ 

 

Yönetim Kurulumuzun 11 Nisan 2022 tarihli toplantısında; Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap 

dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas 

alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre bağışlar 

eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 62.923.655 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri 

uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 50.262.090 TL olduğunu tespit etmiştir. 
 

2021 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana 

Sözleşmemizin 22.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda 

belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2021 yılı Olağan 

Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Bu çerçevede;  

1) 2021 yılı safi karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 

oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarındaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, 

sermayenin %20'lik sınırına ulaşmadığı için, 2021 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılması, 

2) 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %40,21’ine 

ve net dağıtılabilir dönem karının %30’una tekabül eden 15.078.626,94 TL nakit brüt kar payı 

dağıtılması, 

3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %40,21, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile 

dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten 

sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi, 

4) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 54.106.415 TL tutarındaki vergi 

öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra 

kalan 33.863.100 TL'nin "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılması, 

5) Kar payı dağıtımına 15.06.2022 tarihinde yapılması, 

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 17 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2021 Yılı Olağan 

Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar 

verilmişir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORAN (%)

A 1.608.387 - 40,20967

B 13.470.240 - 40,20967

TOPLAM 15.078.627 - 40,20967

A 1.608.387 - 40,20967

B 12.123.216 - 36,18870

TOPLAM 13.731.603 - 36,61761

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZ. VE TİC. A.Ş.

2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1 Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.500.000

2 Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.000

SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

Dönem Kârı 72.289.721 54.106.415

Vergiler ( - ) 5.036.476 1.198.952

Net Dönem Kârı ( = ) 65.567.128 52.907.463

Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0

Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.645.373 2.645.373

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 62.921.755 50.262.090

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.900 0

Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 62.923.655 50.262.090

11

Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.875.000 1.875.000

 - Nakit 1.875.000 1.875.000

 - Bedelsiz 0

İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, 0 0

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

Ortaklara İkinci Kâr Payı 13.203.627 13.203.627

Genel Kanuni Yedek Akçe 1.320.363 1.320.363

Statü Yedekleri 0 0

Özel Yedekler 0 0

OLAĞANÜSTÜ YEDEK 46.522.765 33.863.100

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

0,4020967

30,00 0,4020967

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2021)

GRUBU

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)

TOPLAM 

DAĞITILAN KAR 

PAYI / NET 

DAĞITILABİLİR 

DÖNEM KARI

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 

HİSSEYE İSABET EDEN KAR 

PAYI

ORANI (%) TUTARI (TL)

BRÜT

3,20 0,4020967

26,80

NET*

3,20 0,4020967

24,12 0,3618870

27,32 0,3661761  
 

(*) - A grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğu için, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.  
      - B grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %10 stopaj oranı kullanılarak 
hesaplanmıştır. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara 
yapılan nakit kar payı ödemeleri üzerinden %10 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır. 

 

 



EK-2  2020 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ 

 
 

Yönetim Kurulumuzun 11 Nisan 2022 tarihli toplantısında; Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap 

dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas 

alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre bağışlar 

eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 25.783.892 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri 

uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 17.391.825 TL olduğunu tespit etmiştir. 
 

Bu çerçevede;  
 

1) Özsermaye içinde yer alan 2010 ve 2011 yıllarına ait geçmiş yıl zararları toplamı 1.924.230,59 TL 

olup bu tutarın 2019 yılı geçmiş yıl karlarından mahsubu, 
 

2) 2020 yılı safi karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 

oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarındaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, 

sermayenin %20'lik sınırına ulaşmadığı için, 2020 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılması, 
 

3) 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal 

kayıtlara göre oluşan 18.301.921 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile 

genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan 17.386.825 TL'nin Şirketlerin özkaynak yapılarının 

güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politika gereği "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılması ve bu 

şekilde şirket bünyesinde tutulması, 
 

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 17 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2020 Yılı Olağan 

Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar 

verilmişir. 

 

 



3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORAN (%)

A 0 - 0,0000

B 0 - 0,0000

TOPLAM 0 - 0,0000

A 0 - 0,0000

B 0 - 0,0000

TOPLAM 0 - 0,0000

SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

Dönem Kârı

ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZ. VE TİC. A.Ş.

2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1 Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.500.000

2 Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.000

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

Vergiler ( - )

Net Dönem Kârı ( = )

Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı

11

Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0

 - Nakit 0 0

 - Bedelsiz 0

17.391.825

İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, 0 0

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0

Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0

Statü Yedekleri 0 0

Özel Yedekler 0 0

OLAĞANÜSTÜ YEDEK 25.778.892 17.386.825

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

GRUBU

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)

TOPLAM 

DAĞITILAN KAR 

PAYI / NET 

DAĞITILABİLİR 

DÖNEM KARI

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 

HİSSEYE İSABET EDEN KAR 

PAYI

ORANI (%) TUTARI (TL)

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2020)

NET*

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

BRÜT

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

44.157.235 18.301.921

0 0

915.096 915.096

7.785.089 0

26.693.988 18.301.921

25.778.892 17.386.825

5.000 5.000

25.783.892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK-3 ÜCRET POLİTİKASI 

 

Ücret politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu 

olarak, Şirket’in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin 

ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir. 
 

Şirket, ücretlendirme konusunda 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret 

Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar; Kurumsal Yönetim 

ilkelerinin gerçekleştirilmesine özen gösterir. 
 

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları genel kurul 

toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda 

görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin kurumsal internet 

sitesinde yer verilir. 
 

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar 

genel kurul toplantısında belirlenir. 
 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan Genel Kurul 

toplantısında sabit ücret belirlenir.  
 

Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan Bağımsız 

yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına 

dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını 

koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.  
 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre 

dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.  
 

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 performans ücretleri; 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 ( 

Ciro, FAVÖK, karlılık, müşteri memnuniyeti, 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. Prim ödemeleri 

nakit ve/veya Yönetim Kurulu’nun takdirine bağlı olarak belirlenecek diğer faydalar şeklinde 

yapılabilir. 
 

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer 

tüm menfaatler, faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.  



 

EK-4 

ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM 

PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

 

GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA  

 

İÇ YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları 

Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, 

ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Atp Ticari 

Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tüm 

olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 

Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak 

yönetim kurulunca hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; 

 

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını, 

b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu, 

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her 

birini, 

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul 

tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen 

toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı 

başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, 

 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları 

 

Uyulacak hükümler 

MADDE 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin 

hükümlerine uygun olarak yapılır. 

 

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar 

MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine 

kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, Şirket’in diğer 

yöneticileri, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya 

görevlendirilecek kişiler ile yönetim kuruluna aday gösterilenler, gündemdeki konular ile ilgili 

sorumlulukları bulunanlar ve açıklamalarda bulunulması gereken ilgililer girebilir.  

 

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan 

elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay 

sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay 



sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde 

kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca 

veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim 

kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu 

Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu 

üyelerinden biri tarafından imzalanır. 

 

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç 

duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına 

ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.  Elektronik Genel Kurul için gerekli donanım 

sağlanır. 

 

Toplantının açılması 

MADDE 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda  yönetim 

kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 

418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.  

 

Toplantı başkanlığının oluşturulması 

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde 

öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma 

zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. 

 

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru 

görevlendirilir. Başkan gerek görmesi halinde, ayrıca elektronik genel kurul sistemi ile ilgili olarak 

teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirilebilir. 

 

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama 

hususunda yetkilidir. 

 

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge 

hükümlerine uygun hareket eder. 

 

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri 

MADDE 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 

 

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı 

yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. 

 

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan 

şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp 

çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç 

hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi 

veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile 

gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini 

incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek. 

 

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle 

ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin 

yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 

 

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu 

yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme 

değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği 

Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik 

tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme 

üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin 



diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve 

bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 

 

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların 

kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol 

etmek. 

 

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup 

olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 

 

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde 

gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. 

 

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. 

 

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgelerin tamamını 

veya özetinigenel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. 

 

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. 

 

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip 

edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp 

alınmadığını gözetmek. 

 

j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen 

kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme 

uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. 

 

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve 

buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay 

sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. 

 

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, 

karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları 

hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. 

 

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi 

raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy 

kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır 

bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek. 

 

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler 

MADDE 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan 

tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı 

sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan 

oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir. 

 

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi 

MADDE 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 

 

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 

b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 

c)  Denetçi raporlarının okunması. 

ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 

d) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. 

e) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi. 

f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. 



g) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 

h) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. 

ı) Gerekli görülen diğer konular. 

 

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur. 

 

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve 

karara bağlanamaz: 

 

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. 

 

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer 

alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. 

 

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal 

tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup 

bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. 

 

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette 

üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı 

sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi 

hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır. 

 

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği 

ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. 

 

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda 

görüşülmesi istenen konular gündeme konulur. 

 

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 

 

Toplantıda söz alma 

MADDE 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya 

diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula 

açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı 

yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula 

hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin 

sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, 

ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin 

konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi 

uzatılamaz. 

 

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu 

üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 

 

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, 

görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca 

kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip 

gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir. 

 

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 

temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde 

belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 

 

Oylama ve oy kullanma usulü 

MADDE 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula 

açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, 



oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu 

sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca 

doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. 

 

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul 

veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, 

oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa 

kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar 

değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.  

 

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 

temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul 

ve esaslar uygulanır. 

 

Toplantı tutanağının düzenlenmesi 

MADDE 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları 

payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel 

kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için 

kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın 

Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır. 

 

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı 

şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda 

yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır. 

 

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile 

Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 

 

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve 

pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık 

temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa 

davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. 

 

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla 

ve yazıyla tutanakta belirtilir. 

 

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin 

adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır. 

 

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, 

muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu 

belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve  Bakanlık temsilcisi tarafından 

imzalanır. 

 

Toplantı sonunda yapılacak işlemler 

MADDE 14 - (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili 

diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar 

arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. 

 

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde, tutanağın noterce 

onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi 

hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 

 

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren derhal 

internet sitesine de konulur. 

 



(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının 

bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder. 

 

 

Toplantıya elektronik ortamda katılma 

MADDE 15 - (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda 

katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek 

işlemler Kanunun 1527’nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler 

MADDE 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine 

ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 

Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri 

saklıdır. 

 

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda 

kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen 

Yönetmelik hükümlerine ve işbu Genel Kurul İç Yönergesi’ne uyulması zorunludur. 

 

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar 

MADDE 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde 

genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. 

 

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler 

MADDE 18 - (1) Bu İç Yönerge, Atp Ticari Bilgisayar Ağı Ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim 

Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe 

konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. 

 

İç Yönergenin yürürlüğü 

MADDE 19 - (1) Bu İç Yönerge, Atp Ticari Bilgisayar Ağı Ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim 

Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ___.___.2022 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş 

olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

 

 


