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"DoMiNo rersril unurumni snunyi vE Dtg ricnnet nuoruiu giRKtTi'nin 2015 yrlrna ait Olagan 
-Genel

Kurul Toplantrsr,3l/08/2016 tarihinde, saat.11,00'de, Mahmutbey Mahallesi, Tagoca$r Yolu Caddesi, Ozlem

Sokak, No.6 Krsrk Plaza Kat.6 Bagrmsrz Kapr N0.13-14 Bagcrlar/iSTANBUL adresinde, 1310112011 tarihinde
ytirrirlrige giren 6102 sayrlr Trirk Ticaret Kanunu'nun 2811112012 tarih ve 28481 saytlt Resmi Gazete'de yaytm

lanan Genel Kurul Yrjnetmeli$i nin 32 nci maddesinin 2 nciftkrastna gore yaptlmtgttr,

Toplantrya ait ga$n ; Kanun ve esas sOzlegmede ongorrildrigri gibi ve gtindemi de ihtiva edecek gekilde, Ttirkiye

Ticaret Sicili Gazetesinin 1 1/08/2016 tarih ve 9135 sayrh nrishasrnda ilAn edilmek suretiyle ve aynca nama yazth

pay sahipleri ile onceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yaztlt pay sahiplerine Sirkeci

Postanesinden 05/08/2016 tarihinde taahhritlii mektupla, toplantr grin ve gtindeminin bildirilmesi suretiyle stiresi

iginde yaprlmrgtr.

Hazrr bulunanlar listesinin tetkikinden, girketin toplam 2.500.000,-TL.ltk sermayesine tekabtil eden 2.500.000 adet
paydan 2.475.000 adet pay kargrhk 2.475.000.-TLirk Lirasrnrn vekaleten toplanttda temsil edildiginin ve boylece

gerek kanun ve gerekse ana sozlegmede ongortjlen, asgari.toplantr nisabtntn mevcut oldugunun anlagtlmasl

rizerine toplantr Yonetim Kurulu Uyesi Sayrn : Neval AKGUN tarafrndan agtlarak gtindemin gortigt)lmesine

gegilmigtir.

Madde 01. Grindemin birinci maddesi gere$ince, Toplantr Bagkanh$r'na Neval AKGUN, Oytoplama Memurlu$u'

na Mehmet OitCE ve Tutanak Yazmanhgrna Alparslan Alper AKSU'nun segilmelerine girket ortaklan adlna top-

lantrya katrlan vekilleri tarafrndan karar verildi.

Madde 02. Gtindemin ikinci maddesi geregince, Genel kurul tutanaklanntn imzalanmast igin toplant heyetine

yetki verilmesine girket ortaklan adrna toplantrya katrlan vekilleri taraftndan karar verildi,

Madde 03. Grindemin iig0ncri maddesi gere$ince, girketin 2015 yrhna ait yonetim kurulu faaliyet raporu, Yonetim

Kurulu riyesi Neval AKGUN tarafrndan okundu. Faaliyet raporu mrizakereye agrldr. Soz alan olmamast tizerine
grindemin bir sonraki maddesinin g6nigrilmesine gegildi.

Madde 04. G0ndemin dordtincti maddesigere$ince, girketin 2015 yrh Finansal Tablolan Yonetim Kurulu Uyesi

Neval AKGUN tarafrndan okundu. Mrizakereye agrldr, Soz alan olmadr ve oya sunuldu, Yaptlan oylama sonunda
girket ortaklarr adrna toplantya katrlan vekilleri tarafrndan karar verildi,

Madde 05. Grindemin beginci maddesi gere$ince, yonetim kurulu tiyelerinin ibrasr oya sunuldu. Yaprlan oylama

sonucunda 2015 yrh gahgmalanndan dolayr, yonetim kurulu tiyelerinden ; Oktay YILMM, NevalAKGUN, lsmail

MMCA ve Berk TAKTA$'In 2015 yrlr hesaplanndan dolayr ayn ayn ibra edilmelerine girket ortaklan adtna top-
lantrya katrlan vekilleri tarafrndan karar verildi, $irketin 2015 yrhnda gorev yapan yonetim kurulu tiyelerinden Fuat

Onur TA$ClOGLU'nun genel kurul toplantrsr gUnri girketimizden ve yonetim kurulu tiyeli$i gorevinden aynldr$rnt

bildirmesi tizerine kendisinin gorev yapmrg oldugu hesap drinemindeki ig ve iglemlerinin tetkik edilerek tetkik

sonrast olugturulacak raporun ortaklara sunulmasrna kadar ibrasrnrn ertelenmesine girket ortaklan adtna toplantt-
ya katrlan vekilleri tarafrndan karar verildi.

Madde 06. Grindemin altrncr maddesi gere$ince, girketin 2015 yrhna ait finansaltablo kanndan ; Ana Sozlegme,

Kurumlar Vergisi ve Ttirk Ticaret Kanunu hriktimlerine gore aynlmasr gereken kaqrhklar aynldrKan sonra kalan

net 2.157.480.-TL,sr kann girket ortaklanna paylan oranrnda ve girket ana sozlegmesinin Kann Da$fimr ile ilgili

25 nci maddesinin (f)frkrasrna gore gorev yapan yonetim kurulu riyelerine3111212016 tarihine kadardagrtrlma-
srna ve dagrtrm konusun da yonetim kuruluna yetki verilmesine girket ortaklan adrna toplantrya katrlan vekili

tarafrndan karar verildi.
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Madde 07. Grindemin yedinci maddesine gere$ince, gorev stiresi devam eden yonetim kurulu 0yelerinin g0rev- 

'lennin sona erdirilmesine ve ydnetim kurulu tiyesi sayrsrntn 4 (Dort) kigi olarak belirlenmesine ve Genel Kurul

Toplantrsrnda bizathazt bulunan ve yonetim kurulu riyeliklerine aday olduklannt sozlti olarak beyan eden ;

T,C. uyruklu ve 431 899 04042T.C. Kimlik Nolu Neval AKGUN, T.C. uyruklu ve 467 537 23018 T,C, Kimlik No.lu

ismail MRACA, T.C. uyruklu ve 370332 30876 T.C. Kimlik No,lu Oktay YILMM ve T,C. uyruklu ve 273 438

29716I.C. Kimlik No.lu Berk TAKTA$'rn 3 (Ug) yrl stire ile gtirev yapmak iizere y0netim kurulu tiyeliklerine

segilmelerine ve yonetim kurulu tiyelerine bu gorevlerinden dolayl her hangi bir 0cret odenmemesine girket

ortaklan adrna toplantrya katrlan vekilleri taraflndan karar verildi.

Madde 08. Gtindemin sekizinci maddesigeregince, girketin 2016 yrh hesap donemiigin ; 13/01/2011 tarihli6102

sayrlr Trirk Ticaret Kanunu'nun 398 nci maddesi kapsamrnda denetime tabi olacak girketlerin usul ve esaslanna

iligkin 23/01/2013 tarih ve 28537 sayrh Resmi Gazetede yaytmlanan 201214213 saytlt " Bagrmsrz denetime tabi

olbcak girketlerin belirlenmesine iligkin Bakanlar kurulu karart" na gdre haztrlanan 12.03.2013 tarih ve 28585

sayrh resmi gazetede yayrmlanan usul ve esaslara ait Kamu gozetimi, muhasebe ve denetim standartlan

kurumu'nun ', . 14.03.2014 tarih ve 28941 sayrh resmi gazetede yaytmlanan karannda, - 26.08,2014 tarih ve

29100 sayrlr resmi gazetede yayrmlanan karannda, - 10,10.2Q14 tarih ve 29141 saytlt resmi gazetede

yayrmlanan karannda, -01,11.2014 tarih ve 29162 sayrh ve 19,03.2016 tarih ve 29658 saytlt resmi gazetede

yayrmlanan karannda bahsedilen hususlan igeren girketimiz igin, Elmadag, Cumhuri

Kat.3 Beyo$lu/iSTANBUL faaliyet gosteren, Goztepe Vergi Dairesinin 569 000 81

kayrtlr, T.C. uyruklu ve 540 73111248 T.C. Kimlik Nolu Mustafa KOQ'un 1 (bir)yrl

bagrmsrz denetgi olarak segilmesine girket ortaklan adrna toplantrya katrlan vekilitaraftndan karar veribi.

Madde 09. Giindemin dokuzuncu maddesi gere$ince, girket ana sozlegmesinin sermaye ve pay senetleri ile ilgili

7 nci, Yonetim Kurulu ile ilgili 11 nci ve Yonetim Kurulu G<jrev Dagrhmr ve Toplantrlan ile ilgili 16 nct maddelerinin

agagrda yazrh oldugu gekilde tadil edilmesine ve girket ana sozlegmesine ilave edilen lmtiyazh Paylar ile ilgili 32

nci maddenin ana sozlegmeden gtkanlmasrna girket ortaklan adrna toplantrya kattlan vekilitaraftndan karar

verildi,

YEN|$EK|L
SERMAYE

Madde 7. girketin sermayesi beheri 1,00.-(Bir) Trirk Lirast nominal degerinde 2,500.000 adet hamiline yaztlt

paya bo[inmtig 2,500 000.-(iki Milyon Beg Yriz Bin) Trirk Lirasrdrr, Bu sermayenin ortaklar arastnda dagthmt

aga$rda yaztlt oldugu gibidir,

Orta6rn Adr ve Sovadr Pav Adedi Pav Tutan TL,

Umut ORAN 1.875.000 1.875,000,-

Tuna OMN 600,000 600.000.-

Doda SANLI 25.000 25,000.-

Toplam 2.500,000 2.500.000,.

geklinde olup, sermayenin tamamr odenmigtir. Bu husustaki ilanlar ana sozlegmenin ilan maddesi htikiimlerine

gore yaprltr.

YONET|M KURULU
Madde 11. $irket Trirk Ticaret Kanunu'nun 359 ve devamr maddeleri ile igbu esas sozlegme hiiktimleri

gozetilerek Genel kurul taraflndan segilecek en az ('1) riyeden olugan bir Yonetim kurulu taraftndan idare ve temsil

0tunur.

vdueliN KURULU GOREV DAGILIMIVE TOPLANTILARI

Madde 16' Yonetim Kurulu Uyeleri segildikleri andan itibaren kendi aralannda bir bagkan ve onun

zamanlarda onun yerine gorev yapmak tizere bir bagkan yardtmctst segeder.
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Yonetim kurulu, her hangi bir zamanda Yonetim kurulu bagkant veya her hangi bir tiye taraftndan toplantya I

davet edilebilir. Toplantrlar girket merkezinde veya yonetim kurulunun uygun gdrdUgti her hangi bir yerde yaptltr,

Yonetim kurulu hizumlu hallerde toplanrr. Yonetim kurulu tiye tam saytstnln go$unlu$unun varlt$t ile toplantr.

Kararlar esas itibariyle toplantrda hazrr bulunan tiyelerin go$unlugunun oyu ile ahntr, Oylarda egitlik olmast

halinde o konu gelecek toplantrya brrakrlrr. ikinci toplantr da da egitlik olmast halinde teklif rededilmig saythr.

Toplantr drgrnda yonetim kurulu riyelerinin tamamr taraftndan imzalanan yazth kararlar mevzuata uygun bir

gekilde toplanmrg yonetim kurulunda alrnmrg bir karar gibi gegerli olacaktrr. Yonetim kurulu tiyeleri oybirli$i ile

verecekleri yazrlr bir onay ile, toplantrlar igin gereken ihbar ytiktimliiltigtinden vazgegebilirler, Kararlar elektronik

ortamda alnabilecegi gibi gtivenli elektronik imza ile de alrnrp saklantr ve karar defterine elektronik ortamda

sakland r$ r belirtilir.

irurivlzlr PAYLAR
Madde 32- Bu madde sozlegmeden gtkanlmtgttr.

Madde 10. Gtindemin onuncu maddesi geregince, dilek ve temenniler konusunda hissedarlann gortigleri dinlendi.

Dilek ve temenniler konusunda hissedarlarrn bagkaca bir talebi olmadt. Toplantl bagkanr toplantya kattldtklan igin

tegekkrlr ederek gorrigrilecek bagka madde kalmadrgrnr belirtti, foplantr kapatlarak i9 bu tutanak beraberce

drjzenlendi ve imzaya altndt.

Oy Toplama, Memuru

MEHMET DILCE
Toplantr Bagkant

NEVAL AKGUN

Tutanak Yazmanr

ALPARSLAN ALPER AKSU

dr.d


