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Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı ,15 Mart 2019
tarihinde saat 14.0O 'de Divan lstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 u§7 Şijıiı istanoul adresinde,
T.C. Ticaret Bakanlığı lstanbul Ticaret ll MuOurlugu'nün 1403.2019 tarih veaZ|SÜala sayılı yazılarıyla
görevlencliri|en Bakanlık Temsilcisi sn Mustafa kendigözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 .O2.2O19 tarih ve g772 sayılı nüshasında, wv{w,fgdotosan,com tr
internet adresinde, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kuruı Sisteminoe
en az21 gün önceden ilan edi|erek süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunan|ar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 35O 910.0OO TL'lık sermayesine tekabül eden
35.091.000.000 adet paydan 125 Tl'lik sermayesine tekabül eden 12.500 aJet payın asaleten,
321-546.489,91 Tl'lik sermayeye karşılık 32.1ff.648.991 adet payın da temsilefl olmak üzere toplam
321-il6.614,91 TL sermayesinde 32J54.ü1.491 adet payın toplantıda tamsil edlldiği ve boylace gerek
kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olOugu bellrıenmiştir.
ToPlam bu Paylar içerisinde dahil olan, 33.422,ffiO TL nominal değerde payın Tevdi Eden ıemsııciıer

tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetım Kuruiu Üyesi Sn. lsmaiİ Cent Çimen tarafından
açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince,
Şirket'in elektronik
genel kuru| hazır|ıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit Öoiımıştir_ yönetim Kurulu
ÜYesi Sn. lsmai| Cenk Çimen tarafından, elertİonll< genel klrul sıs-teminİkuılanmak üz-ere Sn. Cem Nayal
atanmıŞ olup, toplantı fiziki ve e|ektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
YÖnetim Kurulu Üyesi Sn. ismail_Cenk Çimen, oy kullanma şekli hakkıncia açıklamada bulunmuştur. Gerek

Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, elehronik oy sayımı düzenlerneleri sak|ı
kalmak kaYdıYla, toPlantı salonunda fizikı olarak katılan sayın pay sahiplerinin aç,İ re el kaldırma usulü ile
oY kul|anmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu s-özlü olarak beyan etmesi
gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapı|an müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Gündemin'l'incimaddesigereğince

2|

O|ağan Genel Kurul'un yönetimi ilegörevliToplantı Başkanı,nın
seÇimine geÇildi. Şirketin pay sahibiTemelTicaret ve Yatırım A.Ş 'nin veı<Jli Sn. irem yıımaz, Toplantı
BaŞkanlığı için teklifini açıkladı. Tek|if oylamaya sunuldu. Toplİntı Başkanı olarak Sn_ |smail Cenk
Çimen, 203.600 Tl'lik red oyuna karşılık 321.3/;g.O14,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabu| edildi.

ToPlantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn, Haydar Yenigün ve Sn. Lisa Kalharine King,i,
sn ismail oğuz Toprakoğlu'nu a[adığını oeiirttı.

Tutanak yazmanlığına

ToPlantı BaŞkanı
.e|e.| Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli
evrakların hazır bulunduğunu, kendİsinin, Osman Turgay Durak, Fatma Füsun Akkaı Bozok, Hlydar
Yenigün ve Lisa Katharine King'in Yönetim Kurulu -yesi olarak, Bağımsız Denetim
şirketi h,vC
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü§avirlik Anonim §ırıeti,ni temsilen ise Beste
OrtaÇ'ın toPlantıYa iŞtirak ettiğini ve diğer üyelerin mazÖretlerini bildirere-k toplantıya katılamadıklarını
belirtti.

3)

gÜndemin 2'incimaddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce
Şirketin 2O18
RaPoru'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Plİtformu,nda,
şirketin
, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin
Kitapçığında) duyurulduğu şekilde
rket yönetim kurulu'nca lıazırlanan
zmanı tarafından okundu_ 2O18 yılı
2016 yılı faaliyet raporu oylamaya
lık 320,706,982,91 Tl'lik kabul oYu
ile oy çokluğuyla kabul edıldi

.BaŞkan,

Yılı FaaliYet

4')

5)

Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC
Bağımsız Denetim ve Seöest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin rapor özetinin
okunmasını istedi. Tutanak Yazmanı Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun
rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
Başkan, gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 9ün önce Şirketin 2018

Yılı Finansal

Tabloları'nın Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda,

www.fordotosan,com.tr

Şirketin
kururnsal intemet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel

Kurul Sistemi'nde ve basılı Faa|iyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında
bılgi vercli. Tutanak Yazmanı Sn, lsmail Oğuz Toprakoğlu bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu.
Müzakereye açı|dı ve söz alan olmadı" 2O18 ylı Finansa( Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre
hazırlanan mali tablolar 893.642 TL'lik red oyuna karşılık 320.652,972,91 TL'lik kabul oyu ile oy
çokluğuyla kabul edildi.

6)

Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ay,ı ayil ibra edilmelerini Genel
Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 6972,494 Tl'lik red oyuna karşılık
314.574,120,91 Tl'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7)

Gündemin 6'ıncı maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kamuoyuna (Kamuyu
Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www-ford_otosan_com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında)
duyurulan, 2018 yılı karının dağıtılrnası ve kar dağıtım tarihi konusunda, eklı (Ek:1) Yörrctim Kurulu
teklifi nin görüşü tmesine geçildi.

.

ı

.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken o/o5 oranındaki genel
kanuni yedek akçenin,31 12,2018 itibariyle V.U.K. kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe
tutarı sermayenin o/o2o'l|k sınırına ulaşıığı için 2018 yılı iğn ayrıtmaması,

Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS/TMS) göre
hazırlanmış mali tablolardaki ,1.683,196.016 TL net dönem karından 83.516.580 TL genel kanuni
yedek akçe ayrılarak 1 Tl'lik paya, brüt 243,00 Kuruş (Kar Dağıtım Önerisı tablosundaki notta
ifade edilcliği şekilde net 206,55 Kuruş) temettü olmak üzere, brüt % 243,ffi (net %206,55)
oranında ve toplam 852.711 300 TL brüt nakittemettü dağıtılması ve kalan 746.968.138Tl'nin

olağanüstü yedek olarak ayrılması,

Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan 1.198.036.754 TL tutarındaki 2018 yılı net dönem
karından 83.516.580 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 852.711.3OO TL brüt nakit temettü
dağıtılması, kalan 261.808.874 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması teklifi okundu_

Sonuçta,

.

TFRS/TMS düzenlemelerine göre hazır|anan finansal tablolardaki 1.683 196.018 TL
tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret lGnunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket
Esas Sözleşmesi hükümleri ile Şirket Kar Dağıtım Politikası'na göre,
- Ortaklara Birincj Temettü
- Genel Kanuni Yedek Akçe
- Olağanüstü Yedek
-

Toplam Net Dönem Kan

şeklinde dağıtı lmasına,

.

o

Dağıtı|acak852.711.30O TL nakit temettüün, Vergi Usul Kanunu kayıtlarımız esas alınarak 2o18
Yılı dönem karından karşıianmasına, VergiUsulKanunu kayıtlarınagöre oluşan canyt kanndan
ortaklara ödenecek temettü ve ayrılacak genel kanuni yedek akçe sonrasİ kaıan 2-61.so8.s74
Tl'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Dağıtllmasl öngörülen toplam 852,711.3o0 TL temettüün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye,de bir
iŞyeriveya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza ,iızqg,w
oranında (1 Tl'lik nornl'ıa| değerdeki beher paya brüt=net 243,00 Kuruş) , diğer pay sahiplerimize
%206,55 oranında (1 Tl'lik nominal değerdeki beher paya büt 243,00 kuruş, net zoo,ss xuruş)
olarak dağıtılrnasına ve tgmettü dağıtımına 1 Nısan 2019 tarihinden itibaren başlanmasına,
257.680 Tl'lik red oyuna karşılık
.288.934,91 Tl'lik kabul oyu neticesirde oy
ile karar

verildi.

çokluğu

8)

Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimı ile ilgili 7'inci maddesinın gcırüşülmesine geçildi.
şirketin
PaY sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A. Ş.'nin ve ili Sn- lrem Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini
aÇıkladı. Tek|if oylam_aye sunuldu Toplantıya bizzal katılamayen kişilerin Yönetirn Kurulu üyeliği
adaylık beyanlarını T.C Ticaret Bakanlığı Temsilcisi görd0. Yapılan seçim sonucunda Yönetim xuruıu
üYe sayısı, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 14 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; B
Grubu pay sahiplerlnin gösterdiği adavlardan
T_C. Kimlik No'lu Sn. Mustafa Rahmi
Koçun Şeref Başkanı olarak, T.C.Kimlik No'lu Sn. Yıldırım Ali Koç,
T.C
Kimlik No'lu Sn. Osman Turgay Durak,
T.C.Kimlik No'lu Sn_ ismail Cenk çimen,
T.C Kimlik No'lu Sn. Ali İhsan İlXbanar,
T.C.Kimlik No'lu Sn. İayoar
Yenigün, C Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan
Veroi No,|u Sn, Steven Rouert
Armstrong,
Verqi No'lu Sn. William Richard Periam,
Veroi No'|u Sn Birgit
Annelies Behrendt,
Vergi No'lu Sn Jörg-Miciıael Alfred Beyer,
Vergi No;İu
Sn. Roelant Christiaan de Waard,
Veçı No'lu Sn. Lisa Kİtharine King'in ve Bjöımsız
Yönetim Kurulu üyeliklerine SPK'nın 24.01.2019 tarihli olumlu oörüş bildirirni alına7ak

T.C.Kimlik No'lu Sn Fatma Füsun Akkal Bozok ile
Vergi No'lu Sn. Leonard Martin
Meany'in, 1 yıllık s_üre için vazife yapmak üzere seçitmelerine,25.4€f,362 TL'lik red oyuna karşılık
296.080.252,91 Tl'lik kabuloyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelennin_ özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 2,1 gün önce Kamuoyuna
(Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketan y
kurumJal interrıet adresİnde,
Merkezi KaYıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Gene| Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu
kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi

9)

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin son olarak 19 Mart 2018 tarihli olağan Genel
Kurulu'nda PaY sahiPlerimiz tarafından kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst DuzeyYoneticiıer
1 gün önce Kamuoyuna (Karnuyu Aydınlatma
sal intemet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu

aliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde
addedildiği ve bu kaPsamda 2018 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim iurulu ıiyeıeri ,e-usfcuzey
YÖneticilerine kamuYa aÇıklanan finansa| tabloların 26 numaralı jıpnotunoa beıirt;biği üzere toplam
35.262.W TL olarak sağlanan fayda7.271.959 Tl'lik red oyuna kİrşılık 314.274.65ğ,91 Tl,lik ıiabul
oyu ile oy çokluğuy|a kabul edildi

Yatırım
Ücr
tek|ifini açıkladı.

10) Şl*etin pay_sahibiTemel Ticaret ve

irkatin "Ydnetiın Kuru|u
etim Kurulu üyelerinin
m Xurulu Üy"l"an" n"İ

Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için

ücretlerinin belirlenmesı_için
biri için yıllık brüt 474.oo0 TL (DörtyüzyetmişdörtbinTürk lirası) ücret

ö

genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak uzere aylık eşit
30 257.613 Tl'lik red oyuna karşılık 291 .28g-oo1,91 Tl'lik raouı oyu İle

bu

na

11)

Plaza No.48/9 BeŞiktaş lstanbuladresinde bulunan lstanbulTicaret Sicil Müdürlüğü,ne
kayıtlı2O1465
Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirıı[ e.ş.,nin bağımsız
denetim Şirketi olarak görev yapmasına ve sözleşme imzalanmasına, s.aaı.+a7
Tlllik red -oyuna
karşılık 316.059.167,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
12) SosYal Yardım amacıy|a 2018 yılı içerisirıde 41749.634
pay sahiplerıne bilgi veri|di Şirketin pay

sa
2019 yılında yapı|acak bağışlar için üst
belirlenmesiteklifi oylamaya sunularak 32.1

13)
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lğ6l

VfinAlim

I ıJt lglıII| ı eo]lgl oogruılusunOa,
Yönelım
.
kı ırı ılı ı iilıajaıjaia
iAa; ^^-.-l. .ı^ _:. ] _ ,

[:::T":T,:,i,İr..,1İlT^jı_?l
::Tl!ıyöıi
kan ve sıhrj hısımların ın_f
kısmının,

_3_

A,§.'nin vekili ire-m Y,da;İ;
n %o.z'si (binde iki) olarak
ık2a9,42T.212,91 Tl'lik kabul

oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

:
,

TL tutarında bağışta bulunulduğu hakkında

ıi"jı:
"ffi:i

"s,,"Tx

i.i:*İ
ı\ul ulu

kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin,

1yı.un9n

,on"tÜİ"ıın

;;

b;İ;;;;';fiİıJ jİ#;;

Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil dağer
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-İ

bazı Kç Topluluğu ve Ford Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak gorev yapmakta oldukları,
2018 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1,3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi|endirme
çrektiren önemlibir işlem o|madığı bilgisi Genel Kurul'a verildi
14) Toplantıya katılan pay sahipleri, Şirket'in aldığı sonuçlardan dolayı

teşkkür ettiler ve Şirket'in yeni

çalışma yılında başarılı olması temennisincle bu|undular. Toplantı salonundan gelen soruları Şirket
Genel Müdüru Haydar Yenigün yanıtlamıştır.

Gündemde başka konu kalmadığından, toplantının sona erdiği Başkan tarafından bildirildi ve loplantı
kapatıldı.

lşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
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