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Bölüm I
Kurumsal Yönetim İlkelerine  
Uyum Beyanı
 
Kurulduğu günden itibaren yönetimi, ortakları, çalışanları ve 
üçüncü şahıslarla ilişkilerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve 
sorumluluk prensipleri üzerine inşa eden Tekfen Grubu, kökleşmiş 
değerleri ve güçlü kurumsal geleneği ile temel yönetim ilkelerine 
bağlılığı, varlığının vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul 
etmektedir. Grup, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve 
hem mevcut hissedarlarına hem de potansiyel yatırımcılara yönelik 
olarak Tekfen hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmek 
için kurumsal yönetim anlayışına sadakatle uymaktadır.
2007 yılında halka açılan Tekfen Grubu, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) 
kapsamında belirlenmiş olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni 
benimsemekte ve bu ilkelerin doğru bir şekilde uygulanması 
yönünde gerekli özeni göstermektedir. Bu çerçevede, ilgili Tebliğ 
uyarınca uygulanması zorunlu olan tüm ilkelere tam uyum 
sağlanmış olup, zorunlu olmayan ilkeler de Tekfen’de yıllar içinde 
yerleşmiş olan ihtiyatlı yönetim felsefesi doğrultusunda büyük 
oranda yerine getirilmektedir. Grup, pazar koşulları, şirketin 
faaliyet gösterdiği iş kollarına ilişkin özellikler ve şirket yapısına 
entegrasyon güçlükleri nedeniyle Kurumsal Yönetim İlkeleri ile tam 
uyum sağlanamayan noktaların giderilmesi hususunda 
çalışmalarına devam etmekte olup, bu yöndeki çabalarını bundan 
sonra da sürdürecektir.
2019 yılı itibarıyla SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinden uyum 
sağlamadığımız ilkeler aşağıda yer almaktadır (Paragraf 
başlarında yer alan numaralandırma, SPK Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nin ilgili maddelerini işaret etmektedir.);
1.3.11 Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat 
sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmamaktadır. 
GK toplantısına sadece ortaklar ve şirket çalışanları 
katılabilmektedir.  
1.5.2 Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden 
daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmamış ve azlık 
haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek 
genişletilmemiştir.  
3.1.3 Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler 
şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmamaktadır. 
3.2.1 Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi 
yönetmeliklerle düzenlenmemiştir. 
3.2.2 Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli 
kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / 
konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamaktadır. 
4.3.9 Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari 
%25’lik bir hedef ve politika oluşturulmamıştır.  
4.5.5 Yönetim kurulu üyelerinin bir bölümü birden fazla komitede 
görev almaktadır. 
4.6.1 Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine 
getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu 
performans değerlendirmesi gerçekleştirmemektedir. 
4.6.5 Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan 
yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında 
açıklanmamaktadır.

 
Yönetim Kurulumuzda dört bağımsız üye görev yapmakta 
olup, bağımsız üyelerden her birinin bağımsızlıklarına 
ilişkin yazılı beyanları mevcuttur.

Şirketimiz Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu, Türk 
Ticaret Kanunu, Ana Sözleşme ve Şirket Genel Kurulu 
tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa 
ve icra eder.

Yönetim Kurulu, Holding’i temsil ve ilzam yetkisini kendi 
içinden seçeceği bir Komiteye, bir veya daha fazla 
murahhas üyeye veya Genel Müdür’e devredebileceği gibi, 
pay sahibi olmayan müdürlere de devredebilir. Yönetim 
Kurulu, ilk toplantıda, kendi içinde, bir başkan ve bir 
başkan vekili seçer.

Ayrıca Yönetim Kurulu, T.T.K.’nın 375. Maddesi’nde 
sayılan devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri saklı 
kalmak kaydıyla, yönetim yetkilerinin tamamını veya bir 
kısmını, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre bir veya birkaç 
yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Bu çerçevede, 2019 yılında yapılan Olağan Genel Kurul 
Toplantısı sonrasında, Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. 
Murat Gigin Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Cansevil 
Akçağlılar ve Sn. Osman Cengiz Birgili ise Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili olarak tayin edilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimize bağlı diğer grup 
şirketlerinde görev alabilmeleri amacıyla, Şirketimizin yıllık 
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 395 ve 396’ıncı maddelerinde sayılan yasak ve 
tahditlere tabi olmayacakları karara bağlanmıştır. Bu 
çerçevede, Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından 
karara bağlanan dönemde Şirket dışında başka görevler 
almalarına ilişkin olarak herhangi bir sınırlamaya tabi 
değildir.

Bu çerçevede, yönetim kurulu üyelerimizin 2019 yılında, 
Tekfen Grup Şirketlerinde ve Tekfen Grubu dışındaki 
şirketlerde aldığı diğer görevlere ilişkin bilgiler bir sonraki 
sayfada yer almaktadır.

Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu üyeleri, 
Şirketimizle bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek 
herhangi bir işlem yapmamakta ve aynı faaliyet 
konularında rekabet etmeye yönelik bir faaliyette 
bulunmamaktadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nda dört kadın üye (%36) 
bulunmakta olup, Yönetim Kurulu yapısında kadın üye 
sayısı için herhangi bir hedef oran ve hedef zaman 
bulunmamaktadır.

2.2. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının toplanma 
sıklığı ile toplantı ve karar nisabına ilişkin hususlar 
Şirketimiz Esas Sözleşmesinde belirlenmiştir. Buna göre 
Yönetim Kurulu’nun, Holding işleri ve işlemleri lüzum 
gösterdikçe ve yılda en az dört defa toplanması 
zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantılarının başlayabilmesi için toplam 
üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır 
bulunması şart olup, kararlar toplantıda mevcut üyelerin 
çoğunluğu ile alınmaktadır. Bunun dışında, üyelerden 
herhangi biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim 
Kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa 
dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri 
alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarının sekreteryası, Hukuk 
Bölümü tarafından yerine getirilmektedir.

Toplantıların gündemi, Tekfen Holding Grup Şirketleri 
Başkanı’nın önerileri doğrultusunda Yönetim Kurulu 
Başkanı ile görüşülerek belirlenmektedir. Toplantı 
gündemi ve gündeme ilişkin dokümanlar Yönetim Kurulu 
sekreteryası tarafından hazırlanmakta ve gündem 
konusuna göre üyelerin konuyu inceleme ve 
değerlendirmelerine imkân verecek bir süre öncesinde 
birer dosya şeklinde üyelere ulaştırılmaktadır.

Aşağıda yer alan ilkelere kısmen uyum sağlanmıştır: 
1.3.10  Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların 
tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer 
verilmekte, 5.000 TL üzerindeki bağışlar bağıştan yararlanan 
kişi ve kurumlara göre gruplandırılmak suretiyle 
paylaşılmaktadır. 3.3.1 Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam 
politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet 
planlaması benimsemiş olmakla beraber bu politikanın Tekfen 
Grubu genelinde tüm grup şirketlerinde uygulanması için 
çalışmalar devam etmektedir. 
3.3.4  Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer 
planlaması, eğitim ve sağlık gibi konular içerisinden özellikle 
sağlık, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme 
toplantıları ve eğitimler yapılmaktadır.  
4.4.7 Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler 
alması sınırlandırılmamıştır. Diğer taraftan, Yönetim kurulu 
üyelerinin şirket dışında aldığı görevler faaliyet raporunda pay 
sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Şirketimizin 2019 yılı dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum 
Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Yönetim Kurulumuz 
tarafından kabul edilmiş olup, bu formlara www.kap.org.tr 
adresinde yer alan Şirketimizin sayfasından ulaşılabilir. 

Bölüm II
Yönetim Kurulu

2.1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen 
dokuz ila on bir üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülmektedir. 

Şirketimizin 27 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yıllık 
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu on bir 
üyeden oluşacak şekilde 1 (bir) yıl süre ile seçilmiştir.

Adı Soyadı  Görevi

Murat Gigin  Başkan

Cansevil Akçağlılar  Başkan Vekili  
  
Osman Cengiz Birgili  Başkan Vekili  
 
Ali Nihat Gökyiğit Üye

Sinan K. Uzan Üye

Doç. Dr. Ahmet İpekçi  Üye

Dr. Mehmet Ercan Kumcu Üye

Çiğdem Tüzün  Bağımsız Üye

Neriman Ülsever Bağımsız Üye

Gülsüm Azeri  Bağımsız Üye

Şevki Acuner  Bağımsız Üye 

Murat Gigin
Cansevil Akçağlılar
Osman Cengiz Birgili
Ali Nihat Gökyiğit
Sinan K. Uzan
Ahmet İpekçi
Mehmet Ercan Kumcu
Neriman Ülsever
Çiğdem Tüzün
Gülsüm Azeri
Şevki Acuner

••
••
••
••

12/12
7/12
9/9

12/12
11/12
12/12
12/12
12/12
11/12
11/12
9/9

6/6

4/4

4/4

3/3

3/3

3/3
6/6

6/6

BağımsızlıkBağımsızlık
DurumuDurumu

DenetimDenetim
KomitesiKomitesi

ÜcretÜcret
KomitesiKomitesi

Yönetim KuruluYönetim Kurulu
(12 Toplantı)(12 Toplantı)

Kurumsal YönetimKurumsal Yönetim
KomitesiKomitesi

RiskRisk
KomitesiKomitesi

Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin toplantılara katılımıYönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin toplantılara katılımı

ÜyelerÜyeler
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2019 yılında 12 toplantı fiziki katılım şeklinde yapılarak, 
yıl boyunca toplam 81 adet karar alınmış, toplantı ve 
kararlara katılım oranı %97 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Toplantıların tamamında kararlar mevcudun oybirliği ile 
alınmıştır. Sermaye Piyasası mevzuatının gerektirdiği 
hallerde, önemli Yönetim Kurulu kararları özel durum 
açıklaması yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı 
ve/veya olumsuz veto hakkı gibi imtiyazları 
bulunmamaktadır. 

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey 
yöneticilerimiz için “Yönetici Sorumluluk Sigortası” 
bulunmaktadır. 

2.3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan 
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri: 3.007.100 TL

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler: 24.422.659 TL

(İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler, Grup Şirketler 
Başkanı ile Başkan Yardımcılarından oluşmaktadır.)

Yukarıdaki tabloda Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen mali 
menfaat toplam rakamı, sadece Holding Yönetim 
Kurulu’ndaki görevleri nedeniyle aldıkları huzur haklarını 
içermektedir. Ayrıca, bir kısım Yönetim Kurulu üyesine 
danışmanlık hizmeti veya bazı Grup şirketlerindeki 
Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla ödenen diğer mali 
menfaatlerin toplamı: 8.234.156 TL’dir. 

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali hakların tespitinde 
performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi 
uygulanmamakla beraber, kârdan pay dağıtılması esas 
olarak performansa dayalı bir ödüllendirme modeli olarak 
kabul edilebilir.

Şirketimizde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve 
yöneticilerine borç verilmemekte, kredi 
kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi 
adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet 
gibi teminatlar verilmemektedir.

Bölüm III
Komiteler  
Şirketimizde Yönetim Kurulu’nun görev ve 
sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla 
oluşturulmuş komiteler mevcuttur.  

Bu çerçevede, mevzuat gereği oluşturulan ve Yönetim 
Kurulu’na bağlı olarak çalışan Denetimden Sorumlu 
Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken 
Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi yer almaktadır. 

Diğer yandan, kurumsal yönetim ilkeleri gereğince 
oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Kurumsal 
Yönetim Komitesi bünyesinde yapılandırılmış olup, bu 
komiteye mevzuatla yüklenilen görevler Kurumsal Yönetim 
Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Komitelerin faaliyetlerine ilişkin genel prosedürlerin 
belirlendiği Görev ve Çalışma Esaslarına Şirketimizin 
internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu komitelerden, Denetimden Sorumlu Komite ve 
Kurumsal Yönetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere 
yılda en az dört kere, Riskin Erken Saptanması Komitesi, 
iki ayda bir, Ücret Komitesi ise gündem ve ihtiyaca göre 
gerekli sıklıklarda toplanmaktadır.

3.1. Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Yönetim 
Kurulumuzun bağımsız iki üyesinden oluşmakta olup, 
2019 yılında Çiğdem Tüzün Komite Başkanı ve Şevki 
Acuner Komite Üyesi olarak görev yapmışlardır.

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası 
mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun 
olarak Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin 
kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol 
sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim 
Kurulu’na yardımcı olmak, yaptığı değerlendirmeler 
çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek 
Yönetim Kurulu’na raporlamakla görevlidir.

2019 yılında Denetimden Sorumlu Komite tarafından 
şirkette yürütülen iç denetim faaliyetleri ile ilgili olarak 4 
adet toplantı gerçekleştirilmiş, toplantılarda iç denetim 
faaliyetleri ve bağımsız denetim sonuçları ile ilgili bilgi 
paylaşılmıştır.

3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

2019 yılında Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Neriman 
Ülsever Komite Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Şevki 
Acuner ve Holding Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal 
Yönetim Direktörü Çağlar Gülveren Komite Üyesi olarak 
görev almışlardır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası 
mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun 
olarak Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 

 

HMB AG
Yönetim Kurulu Başkanı
Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tekfen Teknoloji Yatırım Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Ofispark Gayrimenkul Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

Tekfen Ventures LLP 
Yönetim Kurulu Başkanı
Tekfen Venture Management LLC
Yönetim Kurulu Başkanı

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Migros Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
JSC Ukranian Railways
Yönetim Kurulu Başkanı
JSC UkrEnergo NPC 
Yönetim Kurulu Başkanı

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Yönetim Kurulu Üyesi

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Osman Cengiz Birgili

Ali Nihat Gökyiğit Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Nihat Gökyiğit

Sinan K. Uzan

Gülsüm Azeri

Şevki Acuner

Murat Gigin
 

Yönetim Kurulu üyelerinin diğer görevleri

Adı Soyadı Grup İçi Şirketler Grup Dışı Şirketler

Tekfen Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tekfen Teknoloji Yatırım Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Grubu Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Adel Kalemcilik Ticaret ve San. A.Ş.
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Agromak Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye 
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
ANG Yatırım Holding A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Ekozey Ekolojik ve Organik Tarım Gıda Hayvancılık  
ve Turizm Taşımacılık İth. İhr. İnş. San. Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
ENAT Endüstriyel Ağaç Tarımı San. ve Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Galipoli Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
Şirket Müdürü
İmbroz Tarım Hayvancılık Gıda San. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.
Şirket Müdürü
Macahel Arıcılık Turizm Nakliyat ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi 
Salda Enerji A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı
Tekzen Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye 
Viem Ticaret ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti. 
Şirket Müdürü
Zen Enerji A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
KMD (Kategori Mağazacılığı Derneği)  
Yönetim Kurulu Üyesi
EDRA (European DIY - Retail Association)
Yönetim Kurulu Üyesi 
GHIN (Global Home Improvement Network)
Yönetim Kurulu Üyesi
TEMA Vakfı 
Mütevelliler Kurulu Üyesi

Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Ahmet İpekçi 

Mehmet Ercan Kumcu
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Kurumsal Yönetim

uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında 
bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmakla 
görevlidir. Ayrıca, bu görevlere ilave olarak Aday 
Gösterme Komitesi’nin Kurumsal Yönetim Komitesi 
bünyesinde yapılandırılmış olması sebebiyle bu komitenin 
görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra 
edilmektedir.

3.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Faaliyet gösterilen alanla ilgili risklerin doğru bir şekilde 
izlenmesi ve bunların doğru şekilde yönetilmesi öteden 
beri Tekfen Holding’in ve tüm Tekfen Grup Şirketleri’nin 
ihtiyatlı yönetim anlayışının bir parçası olmuştur.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nun (TTK) halka açık şirketler için risk 
yönetim faaliyetini bir zorunluluk haline getirmesi ile de 
bu anlayış artık yazılı kurallarla düzenlenmiştir.

Bu amaçla Tekfen Grup Şirketleri, Tekfen Holding 
koordinasyonunda eşgüdüm içinde hareket ederek, karşı 
karşıya oldukları muhtemel risklerin yönetilmesi 
konusunda ortak bir yaklaşım ve raporlama yöntemi 
belirlemiştir. Zaman içinde, uluslararası standartlara daha 
uygun hale getirebilmek amacıyla, bu yaklaşım ve yöntem 
geliştirilmiştir. 

Tekfen Holding ve Grup Şirketleri’nin, kendi risklerini 
nasıl yöneteceklerini düzenleyen, açıklayan ve kurala 
bağlayan yazılı bir metni mevcuttur. Risklerin takip 
edileceği raporlar periyodik olarak her iki ayda bir Riskin 
Erken Saptanması Komitesi’nin bilgisine sunulmaktadır. 
Her Grup Şirketinde, risk yönetim faaliyetini yürütecek ve 
raporlamaları gerçekleştirecek organizasyonel görev 
paylaşımı da belirlenmiştir. Her Grup Şirketinin risk 
raporları kendi Şirket Yönetim Kurulu’nun onayından 
geçerek Holding’e gönderilmektedir. 

Holding Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda 
bir şirketlerden gelen risk dokümanlarını inceleyerek 
kendi görüş ve değerlendirmeleri ile birlikte önemli riskleri 
Holding Yönetim Kurulu’nun gündemine getirmektedir.

Riskler, Holding Yönetim Kurulu düzeyinde ele alınarak, 
gerek görülen durumlarda Yönetim Kurulu tarafından o 
riskin yönetilmesine yönelik olarak ilgili Grup Şirketleri’ne 
talimat verilmektedir.

Ayrıca, Holding Konsolide Risk Raporlarının birer 
kopyası Bağımsız Denetçi kuruluşa da düzenli olarak 
gönderilmektedir.

2019 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi 
Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 
Gülsüm Azeri, diğer komite üyeliği görevini ise Yönetim 
Kurulu Üyesi Ercan Kumcu yürütmüştür.

3.4. Ücret Komitesi

Ücret komitesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde 
kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun 
vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların 
gözetimini yapmak, ücretlendirmede kullanılan kriterlere 
ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu 
üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 
verilecek ücretlere ilişkin önerileri yönetim kuruluna 
sunmakla görevlidir. 

Komitede, yönetim kurulu üyelerimizden Murat Gigin, 
Sinan Uzan ve Neriman Ülsever görev almaktadır.

Bölüm IV
İç Denetim 
 
Tekfen Holding A.Ş. altında Taahhüt Grubu ve Tarımsal 
Sanayi Grubu İç Denetim faaliyetleri ilgili Grup İç 
Denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Tekfen 
Holding Grup İç Denetim Direktörlüğü’nün denetim 
kapsamına ise grup bünyesindeki tüm şirketler ve bu 
şirketlerin tüm birimleri dahildir. Tekfen Holding Grup İç 
Denetim Direktörlüğü aynı zamanda tüm İç Denetim 
faaliyetlerinin uluslararası standartlar ve grup içi 
yeknesak uygulamalar çerçevesince yürütülmesinden 
sorumludur. İç Denetim bölümleri, İç Denetim 
faaliyetlerinin bağımsız ve objektif olarak 
gerçekleştirilebilmesi için Denetimden Sorumlu Komite 
aracılığı ile Şirket Yönetim Kurulu’na bağlıdır.

İç kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi çalışmaları Holding 
Grup İç Denetim Direktörlüğü’nün koordinasyonunda 
yürütülmektedir. İç kontrol sisteminin etkinliğinin ve 
verimliliğinin değerlendirilmesi ilgili İç Denetim ekipleri 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tekfen Grubu İç Denetim bölümleri iç kontrol, risk 
yönetimi ve kurumsal yönetim süreçlerinin işleyişini bir 
bütün olarak incelemek ve çalışma sonuçlarını ilgili 
Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri ile paylaşmakla 
sorumludur.

İç Denetim birimleri tarafından yıllık iç denetim 
planlarının hazırlanmasında risk değerlendirmesi sonucu 
öne çıkan denetim alanları plana dahil edilir. İç Denetim 
birimleri, yıl içinde riskli olarak öne çıkan konularda 

denetim planının revize edilmesinde Kurumsal Risk 
Yönetimi faaliyet sonuçlarından da yararlanırlar.

İç Denetim faaliyetleri Uluslararası İç Denetim 
Standartları, ilgili kanun ve düzenlemeler göz önünde 
bulundurularak yürütülür. Holding ve Şirket Denetim 
Komiteleri, iç denetim fonksiyonlarının Uluslararası İç 
Denetim Standartları’nda tariflenen tanıma uygun olarak 
faaliyet gösterdiğinin gözetiminden de sorumludur. 

Holding Grup İç Denetim Direktörlüğü, Tekfen Grubu 
Şirketleri İç Denetim raporlarını konsolide ederek 
Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşmakta, iç denetim 
faaliyet sonuçları hakkında 3’er aylık dönemlerde 
Denetimden Sorumlu Komite’ye, 6’şar aylık dönemlerde 
Yönetim Kurulu’na sunumlar gerçekleştirilerek bilgi 
verilmektedir. 2019 yılı içerisinde İç Denetim Direktörlüğü 
tarafından Denetim Komitesine toplam 30 adet Denetim 
Raporu sunulmuştur. 

Bölüm V
Hukuki Açıklamalar 
 
5.1. Ortaklık Yapısı 
 
Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki 
hissenin bir oy hakkı vardır. Şirketimiz sermayesinde 
imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Şirket aleyhine açılan ve Şirket’in mali durumunu ve 
faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası 
sonuçları hakkında bilgiler 
 
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Libya tahkim davası dışında 
Grup aleyhine açılmış toplam 203.760 TL’lik (31 Aralık 
2018: 186.701 TL) dava mevcuttur. Bu davalardan aleyhte 
seyri mümkün ve potansiyel kaynak çıkışı yüksek olasılıklı 
davalar için, avukatların görüşü alınarak, 13.382 TL’lik (31 
Aralık 2018: 12.803TL) karşılık ayrılmıştır. Avukatların 
hukuki yargısına göre karşılık ayrılmamış davalar için 
herhangi bir kaynak çıkış riski görülmemektedir.

  
Libya Tahkim Davası

Grup’un %67 pay sahibi olduğu Tekfen-TML Ortak 
Girişimi’nin (Tekfen TML J.V.) Libya’da üstlenmiş olduğu 
ve 21 Şubat 2011 tarihinde ülkede çıkan olaylar nedeniyle 
belirsiz bir süre için durdurulan Büyük Nehir Projesi’ndeki 
tüm hak, alacak ve varlıklarının tazmini amacıyla 
Uluslararası Tahkim yoluna müracaat edilmesi konusunda 
Grup tarafından alınan 30 Ocak 2015 tarihli karar 
çerçevesinde, Proje ile ilgili işveren idare Libyan Man-Made 
River Authority (MMRA) ve Libya Devleti aleyhine 
International Court of Arbitration of the International 
Chamber of Commerce (ICC) nezdinde ticari tahkim davası 
başlatılmış ve bu konu 18 Haziran 2015 tarihli 
açıklamamızla duyurulmuştur. Daha sonra 12 Ekim 2015 
tarihli açıklamamızda ise, Libya ve Türkiye Devletleri 
arasında imzalı Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması (“YKTK”)’na dayanarak Libya 
Devleti’ne karşı yine ICC üzerinden ikinci bir tahkim davası 
daha başlatıldığı duyurulmuştur. ICC nezdinde açmış 
olduğu sözleşmeye dayalı tahkim davasında verilen ara 
karar Tekfen TML J.V.’ye ulaşmıştır.

 Ara karar ile tahkim heyeti, MMRA üzerinde yetkisi 
olduğuna bununla birlikte Libya devleti üzerinde ise yetkisi 
olmadığına, MMRA’nın Tekfen TML J.V.’ye 40.499 Bin 
ABD Doları (Grup payı 27.134 Bin ABD doları) tazminat 
ödemesine ve Tekfen TML J.V.’nin yapmış olduğu 
yargılama giderleri için 5.000 Bin ABD Doları (Grup payı 
3.350 Bin ABD Doları) Tekfen TML J.V.’ye ödemesine, 
belirtilen tutarlar üzerine tatbik edilecek faiz hadlerinin 
tespiti için taraflardan ek dilekçe talebinde bulunulmasına, 
davalı MMRA’nın tüm karşı davalarının reddedilerek 
sadece 365 Bin ABD Doları’nın Tekfen TML J.V.’ye 
hükmedilen rakamdan mahsup edilmesine, Tekfen TML 
J.V.’nin MMRA ile olan sözleşmesinin değişen şartlara 
uyarlanması gerektiğine, Tekfen TML J.V.’nin işe devam 
etmesi için gereken makine ekipman gibi hususların maddi 
karşılığının uyarlama talepleri kapsamında 
değerlendirilmesine hükmetmiştir.

Feyyaz Berker varisleri
Alev Berker
Meltem Berker
Şebnem Berker
Berker - ToplamBerker - Toplam
Cansevil Akçağlılar
Akçağlılar - ToplamAkçağlılar - Toplam

Ali Nihat Gökyiğit
Ali Nihat Gökyiğit
Yatırım Holding

Ang Vakfı

Gökyiğit - ToplamGökyiğit - Toplam

Diğer
Halka Açık Kısım

GENEL TOPLAMGENEL TOPLAM 370.000.000,00370.000.000,00

81.864.616,3581.864.616,35

64.243.983,06
10.830.186,45
4.174.086,92
4.174.086,92

83,422.343,3583,422.343,35
24.611.073,57
24.611.073,5724.611.073,57
29.688.792,17

174.419.065,49
5.682.901,24

18.561.944,73

33.613.879,45

100,00100,00

22,1322,13

17,36
2,93
1,13
1,13

22,5522,55
6,65
6,656,65
8,02

47,14
1,54

5,02

9,08

Hissedarın AdıHissedarın Adı Hisse AdediHisse Adedi Hisse Oranı (%)Hisse Oranı (%)
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Bölüm VI 
 
2020 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 
Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

ICC’nin vermiş olduğu karar kesin olup Tekfen TML J.V., 
Libya Devleti’nin de davaya taraf olması ve zarardan 
sorumlu olması gerektiği iddiası ile ICC’nin kararında bu 
durumun aksini düzenleyen kısmının iptali için hukuken 
tahkim yeri olan İsviçre’de İsviçre Federal Mahkemesi 
nezdinde dava açmıştır. Federal Mahkemede açılan dava, 
tahkim anlaşmasının Libya Devleti’ne teşmil edilemeyeceği 
gerekçesiyle reddedilmiştir. Taraflar tahkim heyetinin 
vermiş olduğu karara binaen davanın geri kalan kısmı için 
sözleşmenin şartlarının yeniden belirlenmesi amacıyla 
uzlaşma görüşmelerini sürdürmektedirler.

Belirtilen tazminatın tahsili başta Libya olmak üzere çeşitli 
ülkeler nezdinde verilen hükme dair açılacak olan tanıma 
ve tenfiz davaları sonucunda hükmün cebri icra kabiliyeti 
kazanmasına ve davalı MMRA’nın malvarlığı unsurlarının 
tespit edilmesine ve bunlar aleyhine icra marifeti ile infazına 
bağlı olduğu için bu aşamada Grup’un konsolide finansal 
tablolarına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Yukarıda detayları verilen tahkim davası Tekfen TML 
J.V.’nin MMRA ile arasındaki taahhüt sözleşmesine 
dayanan yargı yoludur. Bu davaya ek olarak devam etmekte 
olan ve Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti arasındaki 
YKTK’ye dayanan ve Libya Devleti aleyhine açılan bir 
diğer tahkim davasında Tahkim heyeti davaya bakmaya 
yetkili olduğuna, bununla birlikte Tekfen TML J.V.’nin  
talebinin aksine, YKTK veya uluslararası teamül hukuku 
altında Libya’nın korumaya ve eşit davranmaya dair 
yükümlülüğünü ihlal etmediğine karar vermiştir. Tahkim 
heyeti bu kararının parçası olarak Tekfen TML J.V.’nin 
Libya’ya yargılama masraflarına istinaden 2.700 Bin İngiliz 
Sterlini mertebesinde mesul olduğuna hükmetmiştir. Tekfen 
TML J.V., işbu miktarın 5 Kasım 2018 tarihli Özel Durum 
Açıklaması’nda bilgisi verilen Tekfen TML J.V. lehine 
hükmedilen tazminat miktarından mahsup edilmesine dair 
girişimlere başlamıştır..

Diğer 
 
Faaliyet gösterilen ülkelerde uygulanan iktisadi, mali ve 
sosyal politika değişiklikleri Grup’un faaliyet kârlılığını 
etkileyebilir. 

Ulusal ve uluslararası emtia piyasalarındaki fiyat 
dalgalanmaları da Grup’un faaliyetlerini ve kârlılığını 
etkileyebilir.

5.3. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek 
mevzuat değişiklikleri 
 
Yoktur.

5.4. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket 
Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve 
Faaliyet Değişiklikleri 
 
Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli 
ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği 
bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat 
kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise http://
www.kap.org.tr/ adresinden ulaşılabilir.

5.5. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi 
hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları 
 
Şirketin danışmanlık hizmeti aldığı kurumlarla arasında 
herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olacak bir ilişki 
bulunmamaktadır.

5.6. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin 
Talepleri Hakkında Bilgi 
 
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 ile ilgili bilgiler aşağıda 
sunulmaktadır: 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 
Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep 
iletilmemiştir.

Kurumsal Yönetim
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Bölüm VII
Tekfen Holding A.Ş. 
Kâr Dağıtım Politikası 
 
Şirketimizin kâr dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu 
Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal 
mevzuat hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi dikkate 
alınarak aşağıdaki esaslara göre belirlenecektir.  

1. Holding Esas Sözleşmesi’nin 27’nci maddesi 
çerçevesinde; 

Holding’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi 
Holdingce ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar 
ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu 
vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden 
indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda 
gözüken net dönem kârından, varsa, geçmiş yıl zararlarının 
düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde 
tevzi olunur. Net dönem kârının taksiminde Sermaye 
Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine 
uyulur. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır. 

Birinci Kâr Payı: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının 
ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak 
kaydıyla en az %30 oranında birinci kâr payı ayrılır. 

c) Kalanın en fazla %3’ü oranına kadar kısmı intifa senedi 
sahibi Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal 
Varlıkları Koruma Vakfı’na tahsis olunur. 

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, 
kalan kârın %2’yi aşmayacak oranda kâr payının Yönetim 
Kurulu üyelerine (Yönetim Kurulunca uygun görülecek 
nispetler ve esaslar dahilinde) dağıtılmasına karar verme 
hakkına sahiptir.  

İkinci Kâr Payı: 

e) Net kârdan, a, b, c ve d bentlerinde belirtilen meblağlar 
düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya 
tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya kendi isteği 
ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrasının 
(c) bendi ile aynı maddenin 3. fıkrası hükmü Holding 
hakkında uygulanmaz. 

g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 
ayrılmadıkça, Esas Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen 
birinci kâr payı, nakden ve/veya pay biçiminde 
dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla 
kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında kurucu ve adi 
intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı 
dağıtılmasına karar verilemez. 

h) Kâr payı dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların 
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Senelik kârın, ortaklara 
hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu’nun 
teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na 
uygun olarak kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine 
uygun olarak dağıtılan kâr geri alınamaz. 

2. Kâr payı ödemelerinin yeri ve zamanı hususunda 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. 

3. Holding Esas Sözleşmesi’nin 28’inci maddesi 
çerçevesinde, Holding Genel Kurulu’nun ilgili yılla sınırlı 
olmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki vermesi halinde kâr 
payı avansı dağıtılabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’na uygun hareket edilir.

Şirketimizin son 5 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu kâr 
dağıtımına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Kurumsal Yönetim

Kâr DağıtımıKâr Dağıtımı

Konsolide Net KârKonsolide Net Kâr
(bin TL)(bin TL)

Hissedarlara DağıtılanHissedarlara Dağıtılan
Toplam Kâr PayıToplam Kâr Payı
(bin TL)(bin TL)

Hisse başına temettüHisse başına temettü
miktarı (TL)miktarı (TL)

Temettü oranıTemettü oranı

Ödeme TarihiÖdeme Tarihi

20152015
(2014 için)(2014 için)

55.909 185.446 324.411 771.299 1.403.061

40.001 60.081 113.545 232.530 421.526

%80 %35 %35 %30 %30

0,1081 0,1624 0,3069 0,6285 1,1392

25.06.2015 13.05.2016 29.03.2017 04.04.2018 02.04.2019

20162016
(2015 için)(2015 için)

20172017
(2016 için)(2016 için)

20182018
(2017 için)(2017 için)

20192019
(2018 için)(2018 için)
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Bölüm VIII 
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 
 
Değerli Hissedarlarımız, 
Tekfen Grubu, 2019 yılını konsolide bazda 14.603 milyon 
TL ciro ve 1.415 milyon TL net kâr ile tamamlayarak 
sadece kendi hissedarları için değil, Türk ekonomisi için de 
önemli bir değer yaratmıştır. 2019 yılının bu sonuçlarını 
sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor; bu sonuçların 
ortaya çıkmasındaki emek ve katkıları nedeniyle 
yöneticilerimize, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tüm 
paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Taahhüt Grubumuz, 2019 yılında 10.539 milyon TL ciro ve 
984 milyon TL net kâr yaratırken; iş hacminin büyük bir 
kısmının yurtdışında olması nedeniyle ülke ekonomisi için 
önemli bir döviz girdisi de yaratmıştır. 

Tarımsal Sanayi Grubumuz, 2019 yılında 3.983 milyon TL 
ciro ve 386 milyon TL net kâr yaratmış; bu çerçevede hem 
Türk çiftçisinin topraktan daha yüksek verim sağlamasında 
önemli bir rol oynarken, hem de ciddi büyüklükte bir 
ihracat gerçekleştirmiştir. 

Tekfen Grubu bir yandan uzmanlaşmış olduğu Taahhüt ve 
Tarımsal Sanayi alanlarında operasyonel ve mali olarak 
başarılı faaliyetlerini sürdürürken, bir yandan da geleceğini 
planlama çalışmalarını ciddiyetle ve titizlikle 
yürütmektedir. Bu kapsamda, mevcut faaliyet alanlarında 
büyümeye veya çeşitlendirmeye gitmek, dikey entegrasyon 
imkânlarını takip etmek ve gelecek vaadeden yeni stratejik 
yatırım alanlarını araştırmak yönündeki çalışmalarımız 
sürmektedir. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürülebilir 
kârlılığın ve risklerin bir arada yönetilmesi anlayışımızın 
bir parçası olarak değerlendiriyoruz.

Bu çerçevede, Tekfen Holding Yönetim Kurulu olarak, 
2020 yılında da hissedarlarımız ve ülkemiz için değer 
yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe yönelik 
olarak desteklerini her zaman hissettiğimiz siz kıymetli 
hissedarlarımıza şükranlarımızı sunarız. 
 
Saygılarımla,

Murat Gigin - Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

 

Bölüm IX
Kâr Dağıtım Teklifi 
 
2019 yılında, SPK mevzuatı ve standartlarına göre kontrol 
gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç  1.420.750 
bin TL (yasal kayıtlara göre 1.102.103 bin TL) net dönem 
kârı hasıl olmuştur. 

Kanuni yedek akçelerin ödenmiş sermayenin %20’sine 
ulaşmış olması sebebiyle 1. Tertip Yedek Akçe 
ayrılmamasını, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 Sayılı Tebliği 
hükümleri çerçevesinde hesaplanan Birinci Temettü 
Matrahı 1.421.637.292 TL üzerinden Ana Sözleşmemizin 
27’inci maddesinde belirlenen minimum %30 dağıtım oranı 
şartını sağlayacak şekilde 426.491.600 TL ayrılmasını, 

İntifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat 
ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için, hesaplanan 
matrahın kalanı üzerinden %3 oranında kâr payı 
29.827.752 TL ayrılmasını, 

2019 yılı net dönem kârının bu şekilde tanzimi sonrasında, 
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları hükümlerine göre 
oluşan ve yukarıdaki dağıtım sonrasında kalan 
645.783.397 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak 
ayrılmasını, 

Yukarıda belirtilen şekilde ayrılan kâr payının 
ortaklarımıza ve intifa senedi sahiplerine nakit olarak 
dağıtılmasını ve kâr dağıtım tarihinin 27 Nisan 2020 
olarak belirlenmesini,

Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız. 

Tüm ortaklarımızın bilgisine sunar, Şirketimiz ve ülkemiz 
için iyi bir yıl olmasını dileriz
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