
 

 

ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM 

PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 

03/12/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET METNİ 

 

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 03/12/2021 tarihinde saat      

14:00’de, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu Beşiktaş, İstanbul adresinde 

yapılacaktır. 

 

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 Platformu (“KAP”)‘nda ve 

Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”)‘nde pay 

sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki 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 e-

GKS üzerinden vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını 

haiz pay sahipleri, e-GKS 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. 

 

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 e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza 

sahibi olmaları ve MKK’nın Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolmaları gerekmektedir. Yatırımcı Bilgi 

Merkezi’ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya 

temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün 

olmayacaktır.  

 

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.  

 

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. 

 

Olağanüstü 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.  
 

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.  

 

YÖNETİM KURULU 

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


 

 

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 200.000.000.-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 

olup çıkarılmış sermaye 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 (Bir Türk Lirası) nominal değerde 4.000.000 

(Dörtmilyon) adedi (A) Grubu pay, 33.500.000 (Otuzüçmilyonbeşyüzbin) adedi ise (B) Grubu pay 

olmak üzere toplam 37.500.000 (Otuzyedimilyonbeşyüzbin) 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 TTK ve SPKn’da 

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 (beş) oy, her 

bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır. 

 

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: 
 

Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik 

bulunmamaktadır. 

 

 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: 
 

Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uyum sağlayabilmek amacıyla, Yönetim Kurulu üyeleri ile 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

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: 
 

Olağanüstü 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:  
 

Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer 

almamaktadır.  



ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM 

PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 03/12/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

 

              

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,  

 

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

Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” 

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

yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. 

 

2- Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda 

müzakere ve karar alınması, 

 

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

Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” 

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

tutanakları Toplantı Başkanlığı tarafından imza edilecektir. 

 

3- Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyumun sağlanması amacıyla, yeni Yönetim Kurulu 

Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin 

belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması, 

 

Şirketimiz payları ilk defa halka arz edilmiş bir ortaklık olarak, yapılacak ilk genel kurul 

toplantısında Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum sağlamak zorunda olup, bu kapsamda 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. 

 

Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacak Yönetim Kurulu üye adaylarımız Sn. 

Korhan Kurdoğlu, Sn. Erhan Kurdoğlu, Sn. Tuncer Köklü, Sn. Cemil Müjdat Altay (Bağımsız 

Üye), Sn. Nafiz Arıca (Bağımsız Üye)’dır. 

 

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmiş bilgileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye 

adaylarının bağımsızlık beyanlarına EK-1’de yer verilmiş olup, söz konusu adaylar üç yıl 

görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilmesi planlanmaktadır. 

 

4- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Yönetim 

Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret 

Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

 

SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 4.6.2 no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi 

gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları 

Şirketimiz tarafından “Ücret Politikası” olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul 

toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. “Ücret Politikası” EK-2’de yer 

almaktadır. Ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde hazır 

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

edilecektir. 

 

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin 

belirlenmesi, 

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin 

berlirlenmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

 

 

 

http://www.atp.com/


6- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı 

hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması, 

 

Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ hükümlerine uygun 

olarak ve Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun 2021 yılı 

hesap dönemini kapsamak üzere tespit edeceği bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel 

Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

 

7- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket’in 

“Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması, 

 

Şirketimizin EK-3’de yer alan Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul’da pay sahiplerinin 

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

merkezinde hazır bulundurulacak, KAP’ta ve www.atp.com.tr adresindeki kurumsal internet 

sitesinde ilan edilecektir. 
 

8- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket’in 

“Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası” nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına 

sunulması, 

 

Şirketimizin EK-4’de  yer alan Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası Genel Kurul’da pay 

sahiplerinin onayına sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle 

Şirket merkezinde hazır bulundurulacak, KAP’ta ve www.atp.com.tr adresindeki kurumsal 

internet sitesinde ilan edilecektir. 
 

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

muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 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 kapsamında gerçekleştirilen 

işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi 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.  

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. 

 
 

10- Dilek, temenniler ve kapanış. 

 

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır. 

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


EK-1 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM 

KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI  

 

Korhan KURDOĞLU 

 

1987 yılında Miami Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Korhan Kurdoğlu, 

yüksek lisansını Columbia Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır. 

 

1991 yılında kurduğu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendiği ilk şirketi olan Ata Yatırım’ı daha 

sonra teknoloji, finans, turizm, inşaat, gıda ve gayrimenkul gibi çeşitli sektörlerde diğer şirketleri 

izledi. 1998 yılında finans ve teknoloji şirketlerini Ata Holding çatısı altında toplayan Sn. Kurdoğlu, 

2013 yılında da gıda grubu şirketlerinin TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş adı altında toplanmasına 

öncülük etmiştir. 

 

TFI-TAB Gıda Yatırımları’nın kurucu üyesi olan Korhan Kurdoğlu, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı ve CEO olarak görev yapmaktadır. Kurdoğlu ailesine ait birçok şirkette Yönetim Kurulu 

Üyesi olan Korhan Kurdoğlu, 35 şirketin de kurucu ortağıdır. Ayrıca Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler 

Kurulu’nun Çin İş Konseyi Başkanı olan Kurdoğlu, Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği 

(TÜSİAD) Çin Network Başkanlığını da yürütmektedir. 

 

Erhan KURDOĞLU 

 

Erhan KURDOĞLU 1986 yılında Miami Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun 

olmuştur. 

 

1987-1991 yılları arasında Ata İnşaat bünyesinde Genel Koordinatör Yardımcısı olarak görev aldı. 

1993 yılında inşaat alanında faaliyet göstermek üzere Ekur İnşaat, Ekur Otomasyon ve 1 yıl sonra 

Ekur Proje şirketlerini kurdu. 1994 yılında kurduğu TAB Gıda ile 1995 yılında Burger King®’in 

Türkiye haklarını satın alarak gıda ve perakende yatırımlarını başlattı. Aynı yıl, TAB Gıda’nın lojistik 

hizmetlerini sağlamak üzere Fasdat Gıda Dağıtım’ı, ekipman ve bakım-onarım hizmetlerini sağlamak 

üzere MES Mutfak Ekipmanları’nı kurdu. Bir yandan da, 1995-1997 yılları arasında sırayla kurduğu 

Ekurus Wood Jsc, Ekurus Dış Ticaret ve Yamata şirketleri ile Rusya’da inşaat faaliyetlerini 

sürdürmüştür. 

 

İstikrarlı büyüme ve yatırım stratejisiyle Burger King®’i kısa sürede Türkiye pazarında sektörünün 

lideri konumuna getiren Sn. Kurdoğlu, 2007 yılında TAB Gıda’nın Pazarlama Şirketi olan Reklam 

Üssü Reklam Ajansı’nı kurdu. Aynı yıl Sbarro® ve Popeyes® markalarının Türkiye haklarını alarak 

bu iki markayı Türkiye pazarına soktu. Hızlı büyüyen restoran zincirlerinin tedarik ihtiyaçlarına 

yönelik olarak 2007 yılında teknolojik açıdan dünyanın sayılı tesisleri arasında gösterilebilecek 

özelliklerdeki ilk ekmek fabrikası Ekmek Unlu Gıda’yı, 2010 yılında ise Fasdat Sebze Doğrama 

Paketleme’yi faaliyete geçirerek gıda grubu şirketlerinin sayısını arttırdı. 2013 yılında Afyon Atakey 

Patates Fabrikası’nı, 2016 yılında da bu güçlü üretim zincirinin son halkası olan Amasya EKUR Et 

Entegre Tesisi’ni açarak ciddi bir ekosistem kurdu. 2010 yılında, hali hazırda Türkiye’de faaliyet 

göstermekte olan Arby’s® markasının Türkiye haklarını aldı. 2013 yılında ilk restoranı açılan 

Türkiye’nin döner restoran zinciri Usta Dönerci® markasını yarattı. 2019 yılında, çeyrek asırlık 

tecrübesi ile Usta Dönerci®’ den sonra Usta Pideci® markasını kurmuştur. 

 

Tuncer KÖKLÜ 

 

Ata Holding şirketlerinden Ata Yatırım’a 1995 yılında katılan Tuncer Köklü, görevi süresince Ata 

Yatırım’ın yeniden yapılanması, Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. ve Ata Pörtföy Yönetimi A.Ş. 

şirketlerinin kurulması ve grubun teknoloji şirketlerinin yapılandırılması görevlerinde yer aldı. 

Yürüttüğü çeşitli teknoloji projelerinin yanısıra, sektördeki ilk ISO 9002 belgelendirmesi, Capital e-

dönüşüm ödülü ve sektörde tek Tüsiad-KalDer Ulusal Kalite Başarı Ödülü’nün Ata Yatırım tarafından 

alınması projelerine liderlik yapmıştır. 

 

1999 yılında Ata Holding’e İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Koordinatörü olarak geçen Tuncer 

Köklü, tüm grup şirketlerinin Ata Holding vizyonu çerçevesinde İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite 
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yönetimi süreçlerinin koordinasyonu sorumluluklarını üstlendi. Ata Holding’e katılmadan önce 

teknoloji ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde Planlama ve Proses Geliştirme 

Müdürlükleri görevlerini yerine getiren Tuncer Köklü, halen Ata Holding’te yer alan çeşitli şirketlerin 

yönetim kurullarında görev yapmaktadır.  

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK), Dünya –Türk İş Konseyi (DTİK), Kalite Derneği (KalDer), 

TÜSİAD - Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu gibi üyeliklerinin yanısıra, EFQM-European 

Foundation for Quality Management Ödül Baş Değerlendiricisi, KalDer Ulusal Kalite Ödülü Baş 

Değerlendiricisi, ISO 9000 Denetçisi, ERC-Ethics Resource Center Kurumsal Etik Yönetmenliği 

sertifikalarına sahiptir. İ.Ü. T.Teknoloji Mühendisliği mezunu olan Tuncer Köklü, bu eğitimin üzerine 

Stanford Business School - Strategic Human Capital Management ve Harvard Business School 

Strategic Management sertifika programlarını tamamlamıştır.  

 

Cemil Müjdat ALTAY (Bağımsız Üye Adayı) 

 

1954 doğumlu Cemil Müjdat ALTAY, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme    

Bölümü'nü bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaptı. Kariyerine, 1978 – 1979 

yıllarında TÜBİTAK’ta Araştırma Asistanı olarak başlayan Altay, 1981 yılında Netaş’a ArGe 

Mühendisi olarak katıldı. Şirketin ArGe bölümünde değişik kademelerde çalıştığı 16 yıl süresince, 

birimin özgün ürün tasarım projelerini hayata geçirerek büyümesinde kilit roller üstlenmiştir. 

 

Cemil Müjdat ALTAY, 2002 yılı başında Netaş’ta Türk Telekom Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. 

 

2004 yılında Netaş CEO’su olarak atanan Altay, bu dönemde şirketin ürün sağlayıcı kimliğinden, 

ArGe yapısı güçlü sistem entegratörü kimliğine geçişini hedefledi. Aynı dönemde Nortel’in VoIP 

(Voice over IP) teknolojileri için dünya çapında “Mükemmeliyet Merkezi”nin Netaş’ta kurulmasına 

liderlik etmiştir. Bu dönemde yapılan yatırımlarla Netaş ArGe’de çalışan mühendis sayısı 1000’i 

buldu. Netaş’taki Nortel hisselerinin OEP (One Equity Partner) tarafından satın alınması sonrasında, 

Altay “Netaş’ta dönüşüm” dönemini başlattı. Bu kapsamda, kurumlara yönelik sistem 

entegrasyonunda faaliyet gösteren Probil şirketinin satın alınmasına öncülük etti. Gerçekleştirilen 

inorganik büyüme sonrasında Netaş Türkiye’nin lider sistem entegratörü olmuştur. 

 

Cemil Müjdat ALTAY, Türkiye’nin elektronik ve bilgi teknolojilerine yapmış olduğu katkıları 

nedeniyle 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora unvanına layık 

görüldü. 

 

Nafiz ARICA (Bağımsız Üye Adayı) 

 

Prof. Dr. Nafiz ARICA, 1991 yılında Deniz Harp Okulu’ndan Elektrik-Elektronik lisans derecesi 

aldıktan sonra, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında dört yıl süreyle muhabere ve harekat subaylığı 

görevlerini yerine getirmiştir. 1995 yılında, hem yüksek lisans hem de doktora derecesini aldığı 

ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne katılmıştır. 1998 yılında, 

hazırlamış olduğu tez ODTÜ’de yılın tezi olarak ödüllendirilmiştir. 2006 ve 2008 yılları arasında 

doktora sonrası araştırma çalışmalarını, Beckman Enstitüsü Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign, 

IL ve Naval Postgraduate School, Monterey, CA Bilişim Bilimi Bölümünde gerçekleştirmiştir. 2004 

ile 2013 yılları arasında Deniz Harp Okulu Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi ve 

bölüm başkanı olarak çalışmıştır. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Bahçeşehir 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü görevini 4 yıl süreyle yürüten Nafiz Arıca, halen 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Mevcut araştırmaları; 

yapay zeka, makine öğrenme ve bilgisayarla görü alanlarında nesne tespit, tanıma ve takip, İHA 

(İnsansız Hava Aracı)’lar için yol planlama ve yüz ifadesi analizi konularını içermektedir. IEEE ve 

ACM üyesidir. Prof. Dr. Nafiz Arıca, Deniz Kuvvetleri Gücü kulübünde 25 sene voleybol takımında 

oynamış ve 5 kez Ordu Milli olmuştur. 
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BAĞIMSIZLIK BEYANI 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında 

aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda ATP TİCARİ 

BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nde (“Şirket”) bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.  

Bu kapsamda; 
 

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in 

yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu 

ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 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 olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide 

bulunmadığımı, 
 

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de 

dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in 

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 olarak görev almadığımı, 
 

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek 

mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 
 

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak 

seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, 
 

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik 

olduğumu, 
 

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 ayıracağımı, 
 

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış 

olduğumu, 
 

ğ) Şirket’in veya Şirket’in 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 yapmadığımı, 
 

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu  
 

beyan ederim. 

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım. 

 

Saygılarımla, 

 

 

 

Cemil Müjdat ALTAY (*) 

 
(*) Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereğince metindeki imzalar karartılmıştır. 
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BAĞIMSIZLIK BEYANI 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında 

aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda ATP TİCARİ 

BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nde (“Şirket”) bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.  

Bu kapsamda; 
 

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in 

yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu 

ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 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 olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide 

bulunmadığımı, 
 

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de 

dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in 

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 olarak görev almadığımı, 
 

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek 

mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 
 

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak 

seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, 
 

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik 

olduğumu, 
 

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 ayıracağımı, 
 

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış 

olduğumu, 
 

ğ) Şirket’in veya Şirket’in 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 yapmadığımı, 
 

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu  
 

beyan ederim. 
 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım. 

 

Saygılarımla, 

 

 

 

Nafiz ARICA (*) 

 
(*) Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereğince metindeki imzalar karartılmıştır. 



EK-2 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-3 KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

 

1. Kapsam ve Yasal Dayanak  

 

İşbu kar dağıtım politikası, ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama 

ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) esas sözleşmesi (“Esas Sözleşme”) ve ilgili düzenlemeler kapsamında 

yapacağı kar payı ve kar payı avansı dağıtımlarına ilişkin esasları belirler.  

 

Politikanın hazırlanmasında; Esas Sözleşme, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”), 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği (“Kar Payı Tebliği”), II-17.1 

sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat dikkate alınmıştır. 

 

2. Amaç  

 

Kar payı dağıtım politikasının amacı Şirket’in ilgili mevzuata uygun olarak pay sahipleri ve Şirket 

menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları 

bilgilendirmek ve kar dağıtımı anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.  

 

3. Kar Payı Dağıtımı Esasları  

 

Kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, 

Şirket genel kurulu tarafından karar verilir.  

 

İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket’in uzun vadeli 

stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, 

karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; Esas Sözleşme, TTK, SPK, Kar Payı Tebliği ve vergi 

düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari % 30’luk kısmının pay 

sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir.  

 

Şirket’in değerini artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapısını 

etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirket’in kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer 

alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar, kar dağıtımı kararlarının alınmasında, 

kar dağıtım tutarının ve kar dağıtım oranının belirlenmesinde dikkate alınır.  

 

Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda 

birlikte kullanılması ile dağıtılabilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, 

bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket’in 

payları arasında kar payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır.  

Kar payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı 

tutarlı taksitlerle de kar payına ilişkin ödemeler yapılabilir.  

 

Kar payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap 

dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurulda belirtilen tarihte başlanır.  

 

Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade 

edilmediği sürece geri alınamaz. 

 

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ve 

dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgilere kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer 

verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.  

 

4. Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları  

 

Şirket genel kurulu, SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı 

avansı dağıtılmasına karar verebilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, 

Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtım yetkisi verebilir. Kar payı avansı tutarının 

hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.  

 



EK-3 KAR DAĞITIM POLİTİKASI (Devamı) 

 

Kar payı avansı Şirket’in ara dönem finansal tablolarında yer alan karları üzerinden nakden dağıtılır. 

 

Kar payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.  

 

5. Kamuyu Aydınlatma  

 

Kar dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kar payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim 

kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kar dağıtım tablosu veya kar payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte 

ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur. Ayrıca işbu kar dağıtım politikasında değişiklik 

yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi 

de kamuya duyurulur.  

 

İşbu politika, genel kurulun onayını müteakip Şirket’in internet sitesinde kamuya açıklanır. 

 

 

EK-4 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

 
1. Kapsam ve Dayanak  

 

İşbu bağış ve yardım politikası, ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim 

Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) ilgili mevzuat kapsamında yapabileceği yardım ve bağışlara 

ilişkin esasları belirler.  

 

Bu politika 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği ve ilgili ve diğer 

sermaye piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanmıştır.  

 

Şirket bağış ve yardımlar konusunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. 

 

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer verilen 

ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. 

 

2. Bağış ve Yardım Esasları 

 

Şirket, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması kaydıyla, kamuya yararlı derneklere veya bu 

gibi kişi ve kuruluşlara, II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği’nde ve diğer sermaye piyasası mevzuatında 

belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.  

 

Tüm bağışlar, Şirket’in vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket’e ait etik ilkeler ile değerler 

göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde 

yapılabilir. 

 

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz 

ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Her bir mali yıl içerisinde yapılan tüm bağış ve 

yardımların tutarı ve bunlardan yararlanan kişilere ilişkin bilgiler genel kurul toplantısında ayrı bir 

gündem maddesi altında pay sahiplerinizin bilgisine sunulur.  

 

 


