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GENEL BiLGlLER

1.1

Raporun Hesap Donemi

: 01 Ocak 2012 -31 Aralik 2012

1.2

Sirketin

: Baysan Trafo Radyatorleri San. Ve Tic. A.S.
: Kocaeli Ticaret Sicil Mudurlugu, Golcuk/2923
: www.baysantrafo.com
: Yazlik Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad. No:87/A
Golcuk - Kocaeli

1.3

Sermaye:

Ticaret unvani
Ticaret sicil numarasi
internet sitesi
fletif im Bilgileri

Sirket kayith sermaye sistemine tabi olup, kayitli sermaye tavani 50.000.000,- TL'dir. Odenmi§
sermayesi 8.300.000,-TL'dir. 2012 yilinda mevcut ortaklartn Ruchan haklan tamamen kisitlanarak
halka arz yolu ile sermaye arti§i yapilmiftir. Sirket sermayesinin %26,69'a tekabul eden kisim
halka acik olup i.M.KB.'da "BAYRD" kodu ile i§lem gomnektedir.
1.4

Ortaklik yapisi:
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Halka Acik Kisim
GENEL TOPLAWI
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8.300.000,00

830.000.000

(*) K/N: Kapali Nama, K/H: Kapali Hamiline, A/H: Agik Hamiline

2012 yilinda yapilan halka arz ile 6.084.380 TL olan sjrket sermayesi 8.300.000 TL 'ye yukselmi§tir. 4.25TL
fiyattan arz edilen 2.215.620 nominal degerli paylar icin halka arz neticesinde 2.215.620 nominal talep
gelmiftir. Halka arz neticesinde sjrketin %26,69'u iMKB 'de isjem gormeye ba§lami§tir.
1.5

imtiyazh Paylar:

Sirket sermayesi A ve B grubu paylara b6lunmu§tur. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline
yazilidir. A ve B grubu pay sahiplerinin her hisse icin bir oy hakki vardir. Vekaleten oy kullanmaya iliskin
Kanun ve Teblig hukumleri saklidir.
1.6

Yonetim Kurulu:
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17.04,2012 tarihinden yapilan Olagan Genel Kurul Toplantisinda alinan karar ile Yonetim Kurulu Oyeleri ve
Denetci 1 yil gorev yapmak uzere secilmislerdir.
Adi Sovadi
Tuncer BAYDAR
Yef im AKBASOGLU
Yilmaz UMUT(*)
Selim ATABAY(**)
Suat BAS
Fatih TELLI

Gorevi
Yonetim
Yonetim
Yonetim
Yonetim
Yonetim
Yonetim

Kurulu Baf kani
Kurulu Bafkan Yardimcisi
Kurulu Uyesi
Kurulu Uyesi
Kurulu Bagimsiz Oyesi
Kurulu Bagimsiz Uyesi

Suresi
17.04.2012-17.04.2013
17.04.2012-17.04.2013
17.04.2012- 26.12.2012
04.01.2013- 17.04.2013
17.04.2012-17.04.2013
17.04.2012-17.04.2013

(*) Yonetim kurulu uyeliginden 26.12.2012 tarihinde istifa etmiftir. Yonetim kurulu 04.01.2013 tarih ve 43 nolu karan ile Yilmaz
Umufun istifasmi kabul etmi§tir.
C*)Y6netim kurulu 04.01.2013 tarih ve 43 nolu karan ile Yilmaz Umut'un istifasi ile bo§alan uyelige yapilacak ilk genel kurul'a kadar
segilmi§tir.

Tuncer BAYDAR - Yonetim Kurulu Baskani
Ankara'da 1963 yilinda dogan Tuncer Baydar, lise mezunu alup califma hayatina trafo sektorunde uretim
ve ticaret yaparak basjadi. 1998 yilinda Baysan Trafo radyatorleri San. Ve Tic.Ltd.Sti. kurucu ortagidir.
Halen ayni firmada hissedar ve yonetim kurulu bafkanligi gorevini yurutmektedir.
Ye§im BAYDAR - Yonetim Kurulu Balkan Vekili
Ankara'da 1986 yilinda dogan Yesjm Baydar, universite mezunu olup califma hayatina Baysan Trafo
radyatorleri San. Ve Tic. A.S. firmasinda yonetim kurulu uyesi olarak goreve bafladi. Halen ayni firmanin
hissedari olup gorevini surdurmektedir.
Selim ATABAY - Yonetim Kurulu Uyesi
Rize'da 1974 yilinda dogan Selim Atabay, universite mezunu alup califma hayatina 1996 yilinda serbest
muhasebe burosunda muhasebe uzmani olarak basjadi. 1997 yilinda Kar-Tur insaat Nakliyat San. Ve Tic.
Ltd.§ti. firmasinda muhasebe muduru olarak califmaya basjayan Selim Atabay 2004 yilinda Guc plastik
sanayi ve ticaret Ltd. Sti. firmasinda Muhasebe muduru olarak goreve baf layarak 2006 yilinin §ubat ayina
kadar burada gorevine devam etmiftir. 2006 yilinin Nisan ayinda Baysan Trafo Radyatorleri Sanayi ve
Ticaret A S . firketinde muhasebe muduru olarak califmaya basjadi.. Halen ayni firmada muhasebe
muduru ve Yonetim Kurulu uyesi olarak gorev yapmaktadir.
Suat BAS-Ydnetim Kurulu Bagimsiz Uyesi
Karamursel 1959 yilinda dogan Suat BA§, evli 2 cocuk sahibi, ortaokul mezunu alup califma hayatina
1983 yilinda elektrik ifiyle basjamistir. 12 yil imalat isiyle ugra§mi§ 1999 yilinda bu isj birakmi§tir. As
Elektrik Recep Altinba? firmasinda 1999 tarihi itibariyle yonetici olarak halen calismaktadir.
Fatih TELLi- Yonetim Kurulu Bagimsiz Uyesi
Gumu§hane 1968 yilinda doganFatih TELLi, evli 2 cocuk sahibi, ortaokul terk olup cali§ma hayatina 18
yasjnda Qelik Konstruksiyon Nakliyat firmasinda i§ci olarak ba§lami§tir. Daha sonra 4 yil Diler Demir
Celik firmasinda, 6 yil Sedef Tersanesi imalat usta basj olarak, 4 yil Urn Tersanesinde galismi§tir. 1998
yilindan bu yana Baydar celik fabrikasmda mudur olarak halen calif maya devam etmektedir.
Sjrketin isjeri ve idaresi Genel Kurul tarafindan Turk Ticaret Kanunu hukumlerine uygun olarak hissedarlar
tarafindan secilecek en az 5 en cok 9 uyeden olufan bir Yonetim Kurulu tarafindan yurutulur. Sermaye
Piyasasi Kurulu tarafindan saptanan kurumsal yonetim ilkeleri cercevesinde, yonetim kurulu igerisindeki
bagimsiz dye sayisi toplam Dye sayisinin ucte birinden az olamaz.
Bagimsiz uye sayisinin hesaplanmasinda kusuratlar izleyen tarn sayi olarak dikkate alinir. Her durumda,
bagimsiz uye sayisi ikiden az olamaz.
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17 Nisan 2012 Tarihinde yapilan Olagan Genel Kurul Toplantisinda, Yonetim Kurulu uyeliklerine yeniden
secim yapilmi§, gorev sureleri 2012 yili faaliyet neticelerinin gdru§ulecegi, 2013 yilinda yapilacak Olagan
Genel Kurul toplantisina kadar olmak uzere bir yil olarak belirlenmi§tir.
24 Nisan 2012 Tarihinde yapijan Yonetim Kurulu toplantisinda Ba§kanliga Tuncer BAYDAR, Baskan
YardimciligJna Yesjm AKBASOGLU secilmisjerdir.
Yonetim Kurulu Ba§kani ve uyeleri Turk Ticaret Kanunu'nun ve sirket esas sozle§mesinin ilgili
maddelerinde belirtilen yetkiler ile sjrketin temsil ve yonetimini yerine getirmisjerdir.
1.7

Denetim Kurulu:

Bagimsiz denetim kurulu§u; Legal Bagimsiz Denetim Yeminli Mali Mu§avirlik Anonim Sirketi,
Denetci

1.8

17.04.2012-17.04.2013

Leyla CAKAL

Serbest Muhasebeci Mali Musavir

Sirketin Ana Faaliyet Konusu:

Baysan Trafo radyatorleri Sanayi ve Ticaret A.S.'nin ana faaliyet konusu, her turiu transformator radyator,
radyator kazani, dalga duvar radyator ve kazani imalatlan, gosterge panolan imal etmek ve bunlan vucuda
getirmek, alim satimini yapmak, ithalat ve ihracatidir.
1.9

Sirket Yoneticileri:

Ust Duzey Yoneticiler
Tuncer BAYDAR
Yesjm AKBA§OGLU

Genel Mudur
Genel Mudur Yardimcisi

Orta Duzey Yoneticiler
Selim ATABAY
Doruk SANLI
Menal OZUCAGLIYAN
Tamer DENiZ

Muhasebe ve idari isjer Sorumlusu
ihracat ve Sati§ Sorumlusu
Lojistik Sorumlusu
Satinalma Sorumlusu
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Cabbar UMUT
Muhammet SECKiN
Arif Hikmet KUQUK

imalat Sorumlusu
Personel Sorumlusu
Finans Sorumlusu

A

Sirket ust yoneticileri, Turk Ticaret Kanunu'nun ve sjrket esas sozlesmesinin ilgili maddelerinde belirtilen
yetkiler ile sjrketin temsil ve yonetimini yerine getirmisjerdir.
1.10

§irket Cahsanlarina Ait bilgiler:

Baysan Trafo Radyatorleri Sanayi ve Ticaret A.§.'nin ve konsolidasyona dahil bagh ortakhklannda
31.12.2012 tarihi itibari ile toplam 149 personel calismaktadir.
Baysan AS. ve bagh ortakhginda 2012 doneminde topiam 64 personel i§ten ayrihrken, 76 personel ise
almmistir.
Yonetim Personel
idari personel
Uretim
TOPLAM
1.11

10
6
133
149

Esas Sozlesmede Yapilan Degisiklikler:

Sirketimiz esas sozle§mesinde 08.03.2012 tarihinde yapilan olaganustu genel kurul toplantisi ile kabul
edilen ve T.C. Basbakanlik Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 05/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00110.03.01 / 541 sayi no ile onaylami? oldugu tadil metnine uygun olarak 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.,
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13., 14., 15., 16., 17., 18'inci maddeleri degistirilmis ve 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27'inci maddeleri
de eklenmistir.
1.12

Son Uc Yilda Temettii Dagitimi:

2009 yili donem net kan
2010 yili donem net kan
2011 yili donem net kan

561.263,52 TL
206.381,31 TL
145.442,12 TL

Sirketimiz son uc yilda hissedarlanna herhangi birtemettu dagitimi yapmamiftir.
1.13

Sirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasagi:

2012 faaliyet doneminde, firket genel kurulunca verilen "Sirkefin konusuna giren isleri bizzat veya
bafkalari adina yapmalan ve bu nev"i isleri yapan sirketlerde ortak olabilmeleri ve diger islemleri
yapabilmeleri hususunda" yonetim kurulu Qyelerinin firket ile kendisi veya ba§kasi adina yaptigj if lemler ile
rekabet yasagi kapsamina giren herhangi bir muamelede bulunmamif lardir.
1.14

Sirketin istirakleri ve Pay Oranlan

Bagh ortakliklar; Baysan Trafo Radyatorleri Sanayi ve Ticaret A.S.'nin, dogrudan , sermaye ve yonetim
iliskileri bakimindan %50 veya %50'den fazla oranda hisseye, oy hakkina veya yonetim cogunlugunu
secme hakkina veya yonetim cogunluguna sahip sahip oldugu if letmelerdir. Konsolide finansal tablolara
dahil edilen bagh ortakliklann unvanlan ve sermayeleri icinde ana ortakligin sahip oldugu paylar afagida
belirtildigi gibidir.
Bagh Qrtaklik
Baysan Transformator Pazarlama ve Ticaret Ltd:fti.
1.15

Ana Ortakligin Payi
%99

Kurumsal Yonetim Ilkeleri'ne Uyum:

Sirketimiz, SPK tarafindan 30 Aralik 2011 tarihinde 28158 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yururluge
giren Seri: IV, No: 56 sayih "Kurumsal Yonetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasina ilifkin Teblig"
kapsaminda olmadigindan bu konuda herhangi bir califma yapilmamiftir. Bu cercevede Esas Sozlefme
27. Madde, gerekli izinler alindiktan sonra 28.03.2013 tarihinde yapilacak Olagan Genel Kurul'un onayina
Esas sozlesme Madde 27 "KURUMSAL YONETJM JLKELERJNE UYUM"
Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan uygulamasi zorunlu tutulan Kurumsal Yonetim ilkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksizm yapilan iflemler ve alinan yonetim kurulu kararlan gecersiz olup esas
sozlefmeye aykiri sayihr",
Kurumsal Yonetim ilkelerinin uygulanmasi bakimindan onemli nitelikte sayilan iflemlerde ve sirketin her
turlu ilif kili taraf if lemlerinde ve ucuncu kifiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilifkin if lemlerinde
Sermaye Piyasasi Kurulu'nun kurumsal yonetime ilifkin duzenlemelerine uyulur",
Yonetim kurulunda gorev alacak bagimsiz uyelerin sayisi ve nitelikleri Sermaye Piyasasi Kurulu'nun
kurumsal yonetime ilifkin duzenlemelerine gore tespit edilir."
1.16

PaySahipleri
a.

Pay Sahipleri ile I'liskiler: Sirketimizde pay sahipleri ile ilifkiler Muhasebe Muduru Selim Atabay
tarafindan yurutulmektedir. ilgiiiye s.atabay@baysantrafo.com adresinden ulafilabilecegi gibi
0(262)433 23 90 numarah telefon ve 0(262) 433 23 88 numarah faks ile de ulasilabilir.
b. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklan : §irketimizde pay sahiplerinin bilgi alma haklarmin
kullanimda ayricahk veya oncelik taninmamaktadir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarmin
genifletilmesi ve haklarmin saghkli olarak kullanilabilmesi amaciyla, mali tablolann yani sira gerekli
bilgi ve belgeler surekli guncellenerek elektronik ortamda Sirketimizin kurumsal internet sitesi
(www.baysantrafo.com) igerisinde zorunlu bildirim suregleri icinde Turkce olarak pay sahiplerinin
bilgisine sunulmaktadir. 2012 Yilinda, sermaye artinmlari, kaydi sisteme gecif ve genel kurul gibi
konularda, telefon, e-mail, ile yapilan gorufmelerde bilgi talepleri cevaplandirilmiftir. Pay Sahipleri
§irket hakkindaki bilgileri www.baysantrafo.com adresinden, Kamuyu Aydinlatma Platformu
(www.kap.gov.tr)'na yapilan ozel durum aciklamalanndan ve gazete ilanlanndan guncel olarak
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takip edebilirler. Sirket Esas Sozlesmesinde ozel denetci atanmasi ile ilgili hukum yoktur. 2012
yilinda pay sahiplerinden bu konuda bir talep alinmamistir.
Genel Kurul Toplantilan :
08.03.2012 tarihinde Olaganustu Genel Kurul Toplantisi yapilmis olup, mevcut toplanti nisabi
%100 olarak gerceklesmistir. Menfaat sahiplerinin tamami gerekli formaliteleri tamamlayarak Genel
Kurul'a katilmiflardir.Genel Kurul toplantisina davet Turk Ticaret Kanunu ve Esas Sozlefmeye
uygun olarak yapilmif olup bu durum Gumruk ve Ticaret Bakanligi Komiserince onaylanmiftir.
Genel Kurul TTK370. Maddeye gore herhangi bir duyuru ve ilana gerek duyulmamiftir. Toplantida
pay sahiplerine soru sorma hakki verilmif olup gerekli aciklamalarda bulunulmuftur. Yapilan
olaganustu genel kurul ile; Ana sozlesmenin T.C. Ba§bakanlik Sermaye Piyasasi Kurulu'nun
05/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01 / 541 sayi no ile onaylamif oldugu tadil metnine
uygun olarak degisen 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18'inci maddeleri
okundu ve muzakere edildi ve yapilan oylama sonucunda oy birligi ile kabul edildi. Ana sozlef mede
T.C. Bafbakanlik Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 05/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01
/ 541 sayi no ile onaylamif oldugu tadil metnine uygun olarak eklenen 19., 20., 21., 22., 23., 24.,
25., 26., 27'inci maddeler okundu ve muzakere edildi Yapilan oylama sonucunda firket ana
sozlesmesinde degisen ve eklenen (ekli 16 sayfa tadil metni) maddeler oy birligi ile tasdik edildi.
17.04.2012 tarihinde Olagan Genel Kurul Toplantisi yapilmis olup, mevcut toplanti nisabi %100
olarak gerceklefmiftir. Menfaat sahiplerinin tamami gerekli formaliteleri tamamlayarak Genel
Kurul'a katilmiflardir.Genel Kurul toplantisina davet Turk Ticaret Kanunu ve Esas Sozlefmeye
uygun olarak yapilmif olup bu durum Gumruk ve Ticaret Bakanligi Komiserince onaylanmiftir.
Genel Kurul TTK 370. Maddeye gore herhangi bir duyuru ve ilana gerek duyulmamiftir. Toplantida
pay sahiplerine soru sorma hakki verilmif olup gerekli aciklamalarda bulunulmuftur. Yapilan
olaganustu genel kurul ile; Gundemin 2. Maddesi geregince, SPK duzenlemeleri dogrultusunda
finansal tablo hazirlama yukumlulugu bulunan Sirketimizin, 2011 yili faaliyet ve hesaplan hakkinda
TTK ve SPK duzenlemeleri dogrultusunda hazirlanan Yonetim Kurulu Raporu, Denetgi Raporu ve
Bagimsiz Denetim Kurulufu Legal Yonet Bagimsiz Denetim Yeminli Mali MQf avirlik Anonim Sjrketi
Rapor Ozeti"nin okumasina gecildi. Toplantida hazir bulunan Yonetim Kurulu Bafkani ve Genel
Kurul Divan Bafkani olan Sn. Tuncer Baydar, Divan Katibi"nden Yonetim Kurulu Raporu"nu
okumasini istedi. Yonetim Kurulu Raporu ile birlikte toplantida hazir bulunan Denetciler Selim
Atabay'm Denetci Raporu"nu ve Bagimsiz Denetim Kurulufu Rapor Ozeti"ni de Divan Katibi okudu.
Sermaye Piyasasi Kurulu"nun Seri:XI No:29 sayili „"Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya
ilifkin Esaslar Tebligi" uyarinca, Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlan"na (UFRS) uygun
olarak hazirlanan Bagimsiz Denetimden gecmif finansal tabiolar okundu ve uzerinde muzakere
acildi. Yapilan muzakerelerden sonra 31.12.2011 tarihli Bilanco ve Gelir Tablosu ile Vergi Usui
Kanunu"na gore hazirlanan mali tabiolar, ortaklann olumlu oylan neticesinde oy birligi ile kabul
edildi.2011 yili kar'min dagitilmamasina , ortaklann olumlu oylan neticesinde oy birligi ile kabul
edildi.
Yonetim Kurulu uyeleri ile Denetcinin 2011 yili faaliyetleri ile hesap ve iflemlerinden dolayi ayn ayri
ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayina sundu. Yonetim Kurulu uyelerinin her biri kendi ibralannda
sahibi olduklan paylardan dogan oy haklanni kullanmayarak, toplantiya katilan ortaklann olumlu
oylan neticesinde oy birligi ile ayri ayri ibra edildiler.
Denetci de ayni fekilde oylanarak, toplantiya katilan ortaklann olumlu oylan neticesinde oy birligi
ile ibra edildi.
Yapilan secim sonucunda Yonetim Kurulu uye adedi 5 ve gorev surelerinin 1 yil olarak
belirlenmesine karar verildi. Yonetim Kuruluna en az 1 pay vererek bagimsiz uye olarak aday
gosterilen Sn. Suat BAS (Tc No : 50647361620),Sn. Fatih TELLi'nin (Tc No : 25195842556),
Yonetim Kurulu'nun diger uyeliklerine, Sn. Tuncer BADYDAR (Tc No : 11377145010), Sn. Yefim
BAYDAR (Tc No : 11371145238), Sn. Yilmaz UMUT'un (Tc No : 40297708760)
2012 yili nesaplanni incelemek amaciyla toplanacak Olagan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak
uzere secilmelerine, toplantiya katilan ortaklann olumlu oylan neticesinden oy birligi ile karar
verildi.
Denetcilerin secimi ile ilgili gundemin 5. Maddesinin gorufulmesine gecildi. Yapilan secim
sonucunda Denetci adedi 1 olarak belirlenerek, Erenler Mah. Gazeteci Kazim Ertek cad. B1 Blok
K:6 D:28 izmit-Kocaeli Tc No: 60091050506 Sn. Leyla CAKAL'm 2012 yili hesaplanni incelemek
amaciyla toplanacak Olagan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak uzere Denetci olarak segilmesine
toplantiya katilan ortaklann olumlu oylan neticesinden oy birligi ile karar verildi.
Bagimsiz Yonetim Kurulu uyelerine huzur hakki ve denetcilere ucret odenmemesine, diger
Yonetim Kurulu uyelerine kendi aralannda sececekleri Yonetim Kurulu Bafkani ve Yonetim Kurulu
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Balkan Yardimcilanna aylik Brut 7.500 TL ucret bdenmesine toplantiya katilan ortaklann olumlu
oylan neticesinde oy birligi ile karar verildi.
Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yayinlanan "Sermaye Piyasasi"nda Bagimsiz Denetim
Standartlari Hakkinda Teblig" esaslanna uygun olarak, Yonetim Kurulumuzun 07.03.2012 tarihli
toplantisinda, Denetimden Sorumlu Komite"nin goru§u alinarak, Sirketimizin 2011 yilina iliskin
finansal tablolannin denetlenmesi icin Legal Ybnet Bagimsiz Denetim Yeminli Mali Mu§avirlik
A.S.'nin secilmesi karannin onaylanmasi, toplantiya katilan diger ortaklann olumlu oylan
neticesinde oy coklugu ile kabul edildi.
Yonetim KuruluUyelerine Sirkef'in konusuna giren isjeri bizzat veya baskalan adina yapmalan ve
bu nev"i isleri yapan sirketlerde ortak olabilmeleri ve diger islemleri yapabilmeleri hususunda, Turk
Ticaret Kanunu"nun 334. ve 335"nci maddeleri geregince izin verilmesine ortaklann olumlu oylan
neticesinde oy birligi ile karar verildi.
d. Ov Hakki ve Azinlik Haklan : Esas Sozle§me'de imtiyazli oy hakki bulunmamaktadir. Esas
Sozlesme'de birikimli oy kullanimina ybnelik bir duzenleme yapilmami§tir. Mevcut ortakhk
yuzdelerinde ve ortaklik yapisinda birikimli oy hakki taninmasinin Sirket'in ahenkli yonetim yapisini
bozacagj dusuncesi ile bbyle bir duzenleme yapilmamiftir.
e. Pay Devri: Hamiline yazili hisse senetleri Turk Ticaret Kanunu ve ilgili diger mevzuat hukumlerine
gore devir ve temlik olunur. Nama yazili hisse senetlerinin devri yonetim kurulunun onayina tabidir.
Yonetim kurulu sebep gostermeden pay devrini onaylamayabilir. Nama yazili (A) grubu hisse
senetlerinin devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oraninda bnalim hakki
mevcuttur. Hisselerini satmak isteyen (A) grubu paydaslar, satmak istedikleri hisse miktanni ve
satis bedelini noter araciligj ile (A) grubu paydaslara bildirmek zorundadir. Diger hissedarlar teklif
edilen miktar ve fiyattan satin almak istemediklerini bildirir veya 30 gun icinde bildirime herhangi bir
cevap vermezlerse, paylanni satmak isteyen payda§ 3. sahislara diger hissedarlara teklif edilen
fiyattan du§uk olmayan bir fiyatla paylanni satabilir. Paylarin 3. sahisa bu §ekilde satilmasi
durumunda Yonetim Kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine islemek zorundadir.
f. Bilgilendirme Politikasi: Baysan Trafo Radyatorleri Sanayi ve Ticaret A.§.'nin kamunun
aydinlatilmasi ve bilgilendirme politikasinin izlenmesi, gozetimi ve gelistirilmesi Yonetim Kurulu'nun
yetki ve sorumlulugu altindadir.
Bu politika geregi bagimsiz denetimden gecmi§ 6 ve 12.ay mali tablolari, denetimden gecmemi§ 3
ye 9. ay mali tablolari kamuya duyurulmaktadir. Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari
(UFRS-UMS) dogrultusunda hazirlanan konsolide raporlann duyurusu SPK'ca belirtilen sureler
icinde kamuoyuna yapilmi§tir.
Web sitesinde, Yatinmci ba§ligi altinda izlenebilecek basiiklar a§agidaki gibidir;
Yatinmct lli^kilen
•
Esas Sozlef me
•
Kar Dagitim Politikasi
•
Halka Arz Bilgilerimiz
o Piyasa Danismani Raporu
o Fiyat Tespit Raporu
o Risk Bildirim Formu
o Hukukcu Raporu
•
Faaliyet Raporlan
o 2011
•
Finansal Bilgiler
o 2009-2010-2011
o 2012
• Ticaret Sicil Bilgileri
•
Ortaklik Yapisi
•
izahname Ve Sirkuler
•
Genel Kurul
o Vekaletname
o Gundem
o Toplanti Tutanaklan
o ig Yonerge
o Esas Sbzle§me Degisjklik Tasansi
•
Kurumsal Yonetim ilkeleri
o Yonetim Kurulu Uyeleri
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o Denetim Kurulu Uyeleri
Bilgilendirme Politikasi
Duyurular
o Ozel Durum Aciklamalari
o Ortaklara Duyurulur
o Reklam ve Tanitim
o Sorumluluk Beyani
o Basin Bultenleri
iletisjm

YONETiWI ORGANI UYELERi JLE UST DUZEY YONETJCJLERE SAGLANAN MALI HAKLAR
-

Yapilan Ucret Odemeleri Toplami

: 225.238,67 TL

17.04.2012 tarihinde yapilan olagan genel kurulda "Bagimsiz Yonetim Kurulu uyelerine huzur
hakki ve denetcilere ucret odenmemesine, diger Yonetim Kurulu uyelerine kendi aralannda sececekleri
Yonetim Kurulu Ba§kani ve Yonetim Kurulu Baskan Yardimcilanna ayhk Brut 7.500 TL ucret odenmesine"
karar verilmistir.
Yonetim Kurulu Ba§kan ve Uyelerine ayhk veya toplanti basjna olmak uzere, Genel Kurul tarafindan tespit
edilecek bir ucret odenir.
Yonetim kurulu uyelerinin ve ust duzey yoneticilerin ucretlendirme esaslan yazili hale getiriiir ve genel kurul
toplantisinda ayri bir madde olarak ortaklann bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda goru§ bildirme
imkani taninir. Bu amacla hazirlanan ucret politikasi, sirketin internet sitesinde yer alir.
3-

§iRKETiN ARASTIRMA VE GELi§TJRME CALISMALARI

Baysan olarak gevreye duyarlilik kapsaminda olusturulan gevre politikasi, devamh gevresel
faktorleri iyilestirmek, daha temiz, daha saghkli yasanabilir gevreye katkida bulunmaktir. Bu
gergevede atiklann korunmasi ve saklanmasi sirasmda gevreye zarar vermemesi agisindan
yeni atik depolama alani yapilmistir.
Uretim maliyetlerinin diisurulmesi, rekabet sartlannin iyilestirilmesi agisindan gerekli
gaiismalar yapilmis, uretim verimliliginden kaynaklanan kayiplar tespit edilmis ve gerekli
onlemler ahnmistir. Kisi basma uretim miktan sektor standartlannin altinda oldugu tespit
edilmis ve maksimum seviyeye ulasmasi igin gerekli tedbirler ahnmistir.
Oretim safhaiannda uretimin daha yavas ilerlemenin oidugu yerler tespit edilerek kolayla§tinci
ekipman ve teknolojik destek yapilarak uretimin hizlanmasi ve kapasitenin artinlmasi igin
gerekli gaiismalar yapilmistir.

4-

§iRKET FAALiYETLERi VE FAALJYETLERE lLi§KSN ONEMLI GELJSMELER

4.1

Yatinmlanmiz:

2012 Yilinda yapilan toplam yatinm harcamalan
Ozel Maliyetler
Demirbas Ahmlari
Ta§it Alimlan
CihazAlimi

: 2.905.856,94 TL dir.

: 2.595.147,42 TL
: 191.293,52 TL
: 115.639,00 TL
3.777,00 TL
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Kocaeli Golcuk ilcesinde yer alan uretim tesisimiz daha verimli ve rasyonel calismasi icin ihtiyag duyulan
yatinmla bu yilda devam etmistir. Uretim yapilan binanin yetersiz gelmesi sebebi ile ek bina ve mevcut
binanm daha saglikh ve cahsjlabilir duruma getirilmesi igin gerekli olan yatinmlarin yapilmasina devam
edilmistir.
Uretim prosesinin iyile§tirilmesi amaci ile gerekli yatirimlar yapilmi§ ve bu yatinmlar igin 191.293,52 TL
yatinm harcamasi yapilmi§tir.
4.2

Satis ve Pazarlama Faaliyetleri Hakkmda Bilgi:

Baysan'in musterileri; Turkiye ve dunyadaki turn trafo ureticileridir. Ulkemizde (Areva, Alstom, Schneider,
Best AS., Maksan A.S., Meksan A S
), di§ pazarda ise Rusya, Ukrayna, hgiltere, Almanya, Bulgaristan,
Fransa'daki trafo uretim fabrikalandir. Oretimi yapilan mamulun yaklasjk 2011 yilinda %35, 2012 yilinda
ise %45'i ihrag edilmistir. Oncelikli hedefimiz, ulkemizdeki trafo radyatoru ve kompenantlan ihtiyacini
kar§ilamaktir.
Uretim kapasitesi olarak 3.748 ton/yil'dir. 2012 yilinda 3.782 Ton uretim yapiiip sevkiyati
gergeklestirilmiftir. Uretim programlama mu§terilerden gelen sipari? uzerinden yapilmaktadir. Oretim
kapasitesi kullanimi %100 olarak gorunsede gergek kapasite personel sayisi ile dogru orantili olarak
artmakta, Kasim ve Aralik aylannda artan personel sayisi ve personel basjna uretim miktarinin arttinlmasi
igin yapilan gahsjnalar neticesinde ortalama 410 ton/ay olarak gergekle§mi§tir.
Turkiye'de radyator uretici firma sayisi 2010 yihndan once 3 iken, 2010 yilinda bir yeni uretici firma sektore
girmi? ve sektorun Turkiye'de ki fiyat ve miktar dengesini olumsuz etkilemi§tir. Pazara yeni giren firmanin
du§uk fiyat politikasi ile pazardan pay alma gabasi sektordeki fiyat dengesini olumsuz etkilemistir. 2012
yilinin Aralik ayinda belirtilen firmanin mali sorunlan nedeni ile sektbrden gekilmiftir. Mevcut 3 firmanin fiyat
ve kapasite dengesi yeniden olusjnu§ ve kg birim fiyatlannin yukselmesine buyuk etkisi olmu§tur.
Baysan, Turkiye'de ki en buyuk trafo radyatoru ureticisi konumunda olup yapilan yeni yatirimlar ile
pazardaki liderlik konumu korumaya devam etmektedir.
4.3

Uretim ve Satis Miktarlanndaki Degisimler ve Kapasite Bilgileri:
a.

Karsilastirmah Uretim miktariari
Cinsi
Radyator

201J
3.135 Ton

2012^
3.782 Ton

b. Kapasite Kullanim Oranlan

Cinsi

Mevcut
Kapasite

Kapasite Kullanimi Oram
2011
2012

Radyator

3.748 Ton

%84

%109

Baysan, uretim sistemi tamamen siparif uzerinden planlanmaktadir. Musjerilerin siparifleri
dogrultusunda uretilen urunler temrin tarihlerinde sevk edilerek sureci tamamlanmaktadir.

c.

Satis Faaliyetleri ve Ortalama Satis Fiyattan :
Yurtigi sati§lanmiz; mu§teri tarafindan sipari§ edilen urun, sipari§te belirtilen termin tarihinde
Oretimi tamamlanarak gergekle§mektedir. Yurtigi satisjar ortalama 90 gun vadeli olarak
gergekle§mektedir.
Yurtdi§i satiflanmiz ise; yine mu§terilerin sipari§leri dogrultusunda uretimi yapilmakta ve temrin
tarihine gore sevk edilmektedir. Sati§ yapilan Dike ve musterinin durumuna gore mal mukabili ile
yapilmaktadir.
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Satisiann Dagilimi

2011

Yurtigi
Yurtdisi

2.056 Ton
1.079 Ton

2012
2.081 Ton
1.701 Ton

Radyator girdiieri; sac, boya ve metal aksamlardan olu§maktadir. Bu girdilerin fiyatlan, arz-talep
dengesine ve dbviz kurlanndaki dengeye gore belirlenmektedir. Uretim girdilerinin fiyatlan ile
uretim kapasitesine bagh olarak mustehnin siparisjnde belirtilen fiyat degerlendirilerek
tarafimizca belirlenmektedir.
Sati§ Miktarlannin Aylara Gore Dagilimi
Aylar
Ocak
Subat
Mart
Nisan
Mayis
Haziran
Temmuz
Agustos
Eylul
Ekim
Kasim
Aralik
Toplam

4.4

Yurtici

Yurtdisi

Toplam

170.547
135.187
154.297
228.029
137.280
217.926
125.832
107.730
141.504
193.009
216.774
250.238

112.990
157.157
183.079
70.971
174.353
96.434
160.118
103.350
155.509
136.704
185.253
167.705

283.537
292.344
337.376
299.000
311.633
314.360
285.950
211.080
297.013
329.713
402.027
417.943

2.078.353

1.703.623

3.781.976

Sirket Aleyhine Acilan Ve Sirketin Mali Durumunu Etkileyecek Nitelikte Davalar:

Sirketimizin aleyhine acilan ve sjrketin mali durumunu etkileyecek nitelikte dava bulunmamaktadir.
4.5
Mevzuat Hukumlerine Aykm Uygulamalar Nedeniyle Sirket Ve Yonetim Orgam Uyeleri
Hakkmda Uygulanan idari Veya Adli Yaptinmlar:
Mevzuat hukumlerine aykm uygulamalar nedeniyle sjrket ve yonetim organi uyeleri hakkmda uygulanan
idari veya adli yaptinmlar bulunmamaktadir.
4.6
Gecmis Donemlerde Belirlenen Hedeflere Ulasilip Ulasilamadigi, Genel Kurul Kararlannin
Yerine Getirilip Getirilmedigi, Hedeflere Ulasilamamissa Veya Kararlar Yerine Getirilmemisse
Gerekcelerine iliskin Bilgiler Ve Degerlendirmeler:
2012 uretim ve satis miktarlan ve buna paralel olarak konsolide brut ve faaliyet kar marjlan gecen yilm ayni
dbneminden ve 2012 yili igin hedeflenen rakamlardan dusuk kalmisjir. 17 Nisan 2012 tarihinden yapilan
Olagan Genel Kurul toplantisi kararlan yerine getirilmi§tir.
4.7 Yil icerisinde Yapilan Olaganustu Genel Kurul Bilgileri:
08 Mart 2012 Tarihinde, Sirket Ana sbzle§mesi'nin T.C. Ba§bakanlik Sermaye Piyasasi Kurulu'nun
05/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01 / 541 sayi no ile onaylamif oldugu tadil metnine uygun
olarak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18'inci maddelerin degisjjrilmesine, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27'inci maddelerin yeni madde olarak eklenmesinin incelenmesi ve karara baglanmasiile
ilgili Olaganustu Genel Kurul yapilmis ve 09 Mart 2012 tarihinde tescil, 15 Mart 2012 tarihinde Turkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmistir.
4.8 Yil iginde Yapilan Bagislar:
Sayfa No: 10

M

E J

M

BAYSAN TRAFO RADYATORLERI SANAYJ VE TlCARET A.S.

Yil igerisinde, muhtelif kamu kurum ve kurulusjanna 150.000 TL tutannda bagif yapilmiftir.
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FiNANSAL DURUM

5.1

Finansal Risk Yonetimi

Kur Riski
Kur riski herhangi bir finansal enstrumanin degerinin doviz kurundaki degisjklige bagh olarak egi§mesinden
dogmaktadir. Kurlann TL lehine arttigj durumlarda (TL'nin yabanci paralar karsjsinda deger kaybettigi
durumlarda), yabanci para riski olu§mamaktadir.
Likidite Riski
Likidite riski, bir isjetmenin finansal araclara ilifkin taahhutlerini yerine getirmek igin fon temininde guglukle
karsjlasjna riskini ifade eder. Sirket aktif ve pasiflerinin vadesel dagihmini dengeieyerek likidite riskini
yonetmektedir.
Tahsilat Riski
Sirketin tahsilat riski genel olarak ticari alacaklanndan dolayi sozkonusu olabilmektedir. Ticari alacaklar,
sirket ybnetimince gegmi? tecrubeleri ile birlikte piyasa kosullari i§iginda degerlendirilmekte ve uygun
oranda supheli alacak kar§iligi aynlmaktadir. Rapor tannine kadar olu§an §upheli alacaklar igin karsjlik
ayrilmi§tir.
5.2

Finansal Tabiolar:

BAYSAN TRAFO RADYATORLERi SANAYJ VE TiCARET ANONJM §'RKETi
31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARJHLERi iTiBARiYLE KONSOUDE BJLANQOLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikge tutarlar TL olarak ifade edilmistir.)

^.
..
Dipnotlar

Donen Varliklar

Cari Donem
Konsolide
^

Onceki Donem
Konsolide
^

2012

2011

17.690.060

15.557.279

A f g

A r a

Nakit ve Nakit Benzerleri

6

183.410

262.711

Finansal Yatirimlar

7

451.140

318.380

Ticari Alacaklar:
-ili§kiH Taraflardan Alacaklar

3.966

-Diger Ticari Alacaklar
10
Finans Sektoru Faaliyetlerinden Alacaklar

12

Diger Alacaklar

11

Stoklar
Canli Varliklar
Diger Dbnen Varliklar

13

Satif amaciyla Elde Tutulan Varliklar

14

Cari Olmayan / Duran Varliklar
Ticari Alacaklar
Finans Sektoru Faaliyetlerinden Alacaklar
Diger Alacaklar
Finansal Yatirimlar

10.277.826

6.323.777

10.281.792

9.442.778

60

1.483.945
3.227.263

6.117.102
822.202

26
34

3.119.001

656.556
10.686.391

9.039.792

10
12
11
7
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Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatirimlar
Canli Varliklar
Yatirim Amagli Gayrimenkuller
Maddi Duran Varliklar:
-Finansal Kiralama Yoluyla Edinilenler
-Diger Maddi Duran Varliklar

16
14
17
264.849

549.256

9.960.550

8.070.435

18

10.225.399

8.619.691

19

36.378

33.629

424.614

386.472

28.376.451

24.597.071

Cari Donem
Konsolide
31. Ara
2012

Onceki Donem
Konsolide
31 .Ara
2011

11.722.787
4.050.709

16.709.916

Maddi Olmayan Duran Varliklar
Serefiye

20

Ertelenen Vergi Varhklan

35

Diger Duran varliklar

26

Toplam Varliklar

Dipnotlar
YUKUMLULUKLER
Kisa Vadeli Yukumlulukler
Finansal Borglar
Diger Finansal Yukumlulukler
Ticari Borclar:
-lli§kili Taraflara Borglar

8
9

14.720

-Diger Ticari Borglar

Diger Kisa Vadeli Yukumlulukler

10
11
12
21
35
22
26

Sati? Amaciyla Elde Tutulan Duran Varliklara
ili§kin Yukumlulukler

34

Diger borglar
Finans Sektoru Faaliyetlerinden Borglar
Devlet Tefvik ve Yardimlari
Donem Kan Vergi Yukumlulugu
Borg Karsjliklan

Uzun Vadeli Yukumlulukler
Finansal Borglar
Diger Finansal Yukumlulukler
Ticari Borglar
Diger Borglar
Finans Sektoru Faaliyetlerinden Borglar
Devlet Tesvik ve Yardimlari
Borg Karsjliklan
Qalisjanlara Saglanan Faydalara ili§kin Karsihklar
Ertelenmis Vergi Yukumlulugu
Diger Uzun Vadeli Yukumlulukler

7.438.920

8
9
10
11
12
21
22
24
35
26

6.631.999

6.798.997

6.631.999
709.036

6.813.717
183.576

11.083

90.942

319.960

2.182.761

3.640.723
2.772.415

4.378.420

868.308

676.200
5.737

3.696.483
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OZKAYNAKLAR
Ana Ortakliga Ait Ozkaynaklar
Odenmis Sermaye
Sermaye Duzeltme Olumlu Farklan
Karsjhkli Sermaye istirak Duzeltmesi
Hisse Senetieri ihrag Primleri
Deger Arti§ Fonlan
Yabanci Para Cevirim Farklan
Kardan Aynlan Kisitlanmis Yedekler
Gegmi§ Yillar Karlan/(Zararlan)
Net Donem Kan/(Zaran)

27
27

13.012.941
13.002.244
8.300.000
101

27

7.200.765

75.753

75.753

-2.660.119

-2.981.480

85.744

321.361

10.697

8.620

28.376.451

24.597.071

27
27

Azmlik Paylan
Toplam Ozkaynaklar ve Yukumlulukler

3.508.735
3.500.115
6.084.380
101

BAYSAN TRAFO RADYATORLERI SANAYI VE TICARET ANONlM §IRKETI
31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARJHLERJNDE SONA EREN DONEMLERE AJT
KONSOLiDE KAPSAWILI GELIR TABLOLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikge tutarlar TL olarak ifade edilmi§tir.)

Dipnotlar

Cari Donem
Konsolide
31 Ara
2012

Onceki
Donem
Konsolide
31 .Ara
2011

28

19.436.600

23.602.288

28

-15.528.304

-18.888.788

3.908.296

4.713.500

-709.299
-1.694.644

-374.577
-1.485.164

200.913

167.498

-574.105

-173.564

1.131.161

2.847.693

SURDURULEN FAALJYETLER:
Qafic

f^olirlori

Satiflann Maliyeti (-)
BRUT KAR
Pazarlama,Sati§ ve Dagitim Giderleri (-)
Genel Yonetim Giderleri (-)
Arastirma ve Geliftirme Giderleri (-)
Diger Faaliyet Gelirleri
Diger Faaliyet Giderleri (-)

29-30
29-30
29-30
31
31

FAALiYET KARI
Ozkaynak yontemiyle degerlenen yatinmlarin
karzararlanndaki paylar

16

Finansal gelirler

32

1.503.339

1.201.049

Finansal giderler (-)
SURDURULEN FAALJYETLER VERGI ONCESi
KAR/(ZARAR)

33

-2.501.527

-3.671.215

132.973

377.527

-89.031
43.879

-91.128

87.821

320.641

Surdiirulen faaliyetler vergi gelir/(gideri)
Donem vergi gideri (-)

35

Ertelenmi§ vergi geliri/(gideri)

35

SURDURULEN FAALJYETLER NET DONEM KAR!/(ZARARI)

34.242
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DURDURULAN FAALJYETLER NET DONEM KARI/(ZARARI)
NET DONEM KARI/(ZARARI)
Donem kannin dagilimi:
Azinlik paylan
Ana Ortaklik Paylan
36

Hisse basina kazanc

87.821

320.641

2.077

-720

85.744

321.361

87.821

320.641

0,012

0,061

Konsolide Finansal Tablo Verileri Uzerinden Hazirlanan
Temel Rasyolar
2011

2012

a. Likidite Oranlan
Can Oran

0,93

1,51

Likidite Orani

0,74

0,99

Nakit Oran

0,03

0,05

Toplam Borg Orani

0,86

0,54

Net isletme Sermayesi Orani

-0,07

0,51

Net isjetme Sermayesi

-1.152.637 5.967.273

b. Faaliyet Oranlan
Aktif Devir HIZI
Alacak Devir
Stok Devir

HIZI

HIZI

c. Finansal Yapi Oranlan
Toplam Borclann Ozsermayeye Orani

0,68

2,50

1,89

5,85

2,54

0,17

0,85

Toplam Borclann Aktif Toplamma Orani

0,86

0,54

Uzun Vadeli Borclann Pasif Toplamma Orani

0,18

0,13

Ozsermaye Orani

0,14

0,46

0,1997

0,2011

Net Kar Marji

0,0136

0,0045

Ozsermaye Karhligj

0,0914

0,0067

Aktif karlihk Orani

0,0130

0,0031

d. Karlihk Oranlan
Brut Kar Marji Orani

5.3

0,96

Satif lar:
2012

Satis Gelirleri

2011

2010

19.436.600,00 23.602.288,00

14.126.962,00

2012
Radyator Satislan

2011

2010

18.688.847,00 14.425.408,00

12.225.907,00
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25.000.000,00

y

20.000.000,00
15.000.000,00

• Toplam Gelirleri

10.000.000,00

B Radyator Satiflan

5.000.000,00
0,00

/
2012

2011

2010

2012 yilinda bir onceki yila oranla ana uretim konusu oian radyator satisjarinda %23 arti? gostererek
18.688.847 TL olarak gercekle§mi§tir. Radyator ihracati 2011 yilinda 6.415.025 TL iken, 2012 yilinda %16
artif gostererek 7.627.401 TL olarak gercekle§mi§tir.
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Net Yukumluluk
[Toplam Yukumluliik-Toplam Donsn Varliklar

A
2010

2011

pi6.402.294

15.531.057

-2.326.550

6-

RiSKLER VE YONETififl KURULUNUN DEGERLENDJRMESJ

6.1.

Sirketin Ongorulen Risklere Karsi uygulayacagi Risk Yonetim Poiitikasina ilifkin Bilgiler;

Finansal risklerin yonetim politikasi, ust yonetim kontrolunde finans bolumu tarafindan yonetim kurulunca
belirlenmis. politika ve stratejiler dogrultusunda §ekillenmektedir. Yonetim kurulu bzellikle kur, faiz ve
sermaye risklerinin yonetilmesi icin genel kapsamda prensip ve politika hazirlamakta, finansal ve
operasyonel riskleri yakindan takip etmektedir.
Finansal riskleri yonetmek igin belirlenen amaglar §u §ekilde dzetlenebilir; faaliyetlerinden ve ana
varhklanndan saglanan nakit akisjnin, kur ve faiz riskleri gbz bnunde bulundurularak etkin bir §ekilde
devamhliginin saglanmasi, etkin ve verimli kullanmak uzere yeterli miktarda kredi kaynaginin tur ve vade
olarak en uygun kosullarda gerektiginde kullanilmak uzere hazir tutulmasi, kar§i taraftan kaynaklanan riskin
asgari duzeyde tutulmasi ve etkin takibi.
6.2
Riskin Erken Saptanmasi ve Yonetim Komitesinin Calismalanna ve Raporlanna iliskin
Bilgiler;
Riskin erken saptanmasi ve yonetim komitesi olu§turulmami§ olup, gbrevi denetim komitesi yerine
getirmektedir.
6.3
Satisiar, Verimlilik, Gelir YaratmaKapasitesi, Karlihk, Borg/Oz Kaynak Oram ve Benzeri
konularda ileriye Doniik Riskier;
Turn rasyo oranlan raporun 5.2 bdlumunde geni§ §ekilde mevcuttur.
7.

ORTAKLIGIN FAAUYET GOSTERDiGi SEKTOR VE BU SEKTOR ICERiSlNDEKi YERi

Sjrketimiz Elektrik Enerjisi sektorunde yurtigi ve yurtdisi pazarlanna transformator radyatorleri
etmektedir.

temin

Turkiye ve Dunya Elektrik Enerji sektoru yeni yatirimlar ve yenilemler nedeni ile bnemli olgude degi§iklikler
olmakta, rekabet artmakta ve her gegen gun yeni sjrketler piyasaya dahil olmaktadir. Alicilann maliyet
odakli yaklasjmlariyla sati§ fiyatlan her gegen gun baskilanmaktadir. Dunya pazannda ise birle§meler ve
devralmalar soz konusudur. Dev enerji firmalan yatay ve dikey entegrasyonlar ve ozel ticari anla§malar ile
anahtar teslim projelere girmeyen uretici firmalann pazardan pay almasini zorla§tirmaktadir. Trafo
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ureticileri bu projelerden pay almak igin fiyat rekabetine girmekte ve dolayisiyla maiiyet kalemlerini
olufturan unsurlan daha dusuk bir seviyede elde etme gayreti igine girmektedirler.
Her ne durumda olursa olsun kuresel ekonomi enerji yatinmlan ile buyumekte ve enerjiye olan ihtiyag her
gegen gun daha onem kazanmaktadir. Elektrik Enerjisi tuketiminde Turkiye gelismekte olan ulkelerin
ortalamasinin uzerindedir. Gegmis. degerlendirmeler Turkiye'nin gelifmesi hakkmda net bilgi vermektedir.
TEiAS'm hesapladigi ve EPDK'nm web sitesinde yayinladigi Elektrik Enerji Tuketim projeksiyonlarma gore
2019 yilinda tuketim 389.980 MWh olacak, baska bir deyisle bugunku tuketimin iki katma ulasacaktir.
Son yillarda dunya uzerindeki siyasal galkalanmalar, kapali ulkelerin dunyaya agilmasi, devrimler gibi
durumlar nedeni ile cografi ve siyasal olarak yenilenen ulkeler ekonomik kriterlerini de degi§tirmekte ve
gelismis ulkelerin gizgilerinde yol almaya gali§maktadirlar. Ulkelerin alt yapi ve ust yapi yatinmlan ve
yenilemelerinin temeli enerji yatirimlarma dayanmakta ve bu sektorde faaliyet gosteren turn firmalann is
hacmini genisletmektedirler.
Enerji sektdrundeki yatirimlar finansal dalgalanmalara ne kadar duyarh olsalar da kagmilmaz olarak
gergeklestirileceklerinden yalnizca ertelenebilirler. 2008-2009 yillarindaki finansal dalgalanma da 2010
yilmi etkilemis. ancak 2011 yilma telafi edilerek girilmis. ve 2012 yilmda daha da genisleyerek buyumustur.
Qevreye karsi duyarlihgm artmasi enerji sektorunde de kanuni duzenlemeler ve yatinmlan arttirmaktadir.
Dunya pazan her gegen gun gevreye daha duyarh malzemelerin ve teknolojilerin kullanilmasmi §art
ko§makta, yeni tasanmlar ve kalite belgeleri talep edilmektedir.
Sirket, mevcut faaliyet alani ile bagh bulundugu ve sektordeki yerini belirleyecek verilerin ahnabilecegi
meslek odasi vs bulunmamaktadir.
2012 yilinda trafo radyator uretici sayisinin 4 firmadan 3 firmaya gerilemesi, kapanan firmanin mevcut
kapasitesinin diger 3 firmanin kapasite artisjnin gostergesi oldugu soylenebilir. 2012 yili Aralik ayinin
basjnda kapanan firmanin, piyasadaki fiyat dalgalanmalannin da en dnemli kaynagi oldugu goz onune
ahndigmda, mevcut 3 uretici firmanin fiyatlan bu durumdan olumlu etkilenmi§tir.
8.

DiGER HUSUSLAR

8.1

HESAP DONEM! ICERSlNDE YAPILAN OZEL - KAMU DENETlMLERl

2012 yilinda halka arz sureci gergevesinde Sermaye piyasasi Kurumu, istanbul Menkul Kiymetler Borsasi,
SPK kapsammda bagimsiz di§ denetim ve maliye kapsammda denetimler gergeklesmi§tir. Tenkite deger
veya cezai bir durum sbz konusu degildir.
8.2

YIL iCiNDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA BJLGi

Sirket merkezinde 08.03.2012 tarihinde yapilan olaganustu genel kurul toplantisina ait toplanti tutanagi
Ticaret Sicil Gazetesi 15.03.2012 tarih ve 8027 sayili nushasmda ilan edilmistir. Genel kurul, pay
sahiplerinin tamaminin katihmi ile gergeklestirilmi§tir.
08.032012 tarihinde gergekle§tirilen olaganustu genel kurulda;
Ana sozle§menin T.C. Bafbakanhk Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 05/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00110.03.01 / 541 sayi no ileonaylami? oldugu tadil metnine uygun olarak degisen 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18'inci maddeleri okundu ve muzakere edildi ve yapilan oylama sonucunda
oy birligi ile kabul edildi. Ana sozle§mede T.C. Ba§bakanhk Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 05/03/2012 tarih
ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01 / 541 sayi no ile onaylamif oldugu tadil metnine uygun olarak eklenen
19., 20., 2 1 , 22, 23., 2 4 , 2 5 , 26, 27'inci maddeler okundu ve muzakere edildi Yapilan oylama
sonucunda sjrket ana sozle§mesinde degi§en ve eklenen (ekli 16 sayfa tadil metni) maddeler oy birligi ile
tasdik edildi.
08.03.2013 tarihinde yapilan olaganustu genel kurul ile degisen maddeleri;
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SiRKETiN UNVANI
MADDE 2
Sirketin Unvani "BAYSAN TRAFO RADYATORLERi SANAYi VE TiCARET ANONiM §iRKETi"dir.
AM AC VE KONU
MADDE 3
Sirketin amac ve konusu basjica funlardir:
a. Her turlu radyator, radyator kazani, dalga duvar radyator ve kazani imalatlan, gosterge panolan imal
etmek ve bunlan vucuda getirmek,

b. Bilumum sag ve profiller ile her turlu demir ve o.celik urunleri ile ilgili montaj, demontaj taahhut ve
konstruksiyon isleri yapmak, mamulleri tesis mahallerinde kurmak ve bakimini yapmak,
c. Dagitim, gug ve ozel maksatli Transformator, regulator, dizjenktur ve reaktor kondansatorleri, Elektrik
motorlan yapmak, alim satimini yapmak ve her turlu ithalat- ihracat yapmak,
d - Her turlu basinca ve isiya dayanikh silindirik ve kuresel tanklar ahm-satimi ve ihracat- ithaiatini
yapmak,
e. Yurt iginde ve Yurt di§inda her turlu konut, toplu konut ve endustriyel tesisler yapmak, turistik amagli
gayri menkuller insa etmek, satin almak, kiralamak ve ulkemize turist gekebilecek her turlu girisjmde
bulunmak, yurt igi ve yurt disjnda acentalikler kurmak, turlar tertip etmek, liman if letmek, deniz ve yat
turizmciligi yapmak,
f - Y u r t igi ve yurt difinda nakliyecilik isjeri yapmak, her turlu oto yedek parga ve lastikleri ile diger oto
aksam ve aksesuarlannin bayiliklerini almak, ithalat ve ihracatini yapmak, yurt igi ve yurt disjnda toptan ve
perakende satislanni yapmak, acentalik agmak, bayiliklerini vermek,
g - Her nev'i otomobil ve agir vasita ile galisjna makineleri alim-satimi ile ithaiatini yapmak, galeriler
agmak, servis ve yedek parga istasyonlan kurmak,
h - Her turlu reklamcilik tabela ve baski islerini yapmak ve bunlarla ilgili grafik ve tasanm uygulamalan
yapmak,
i - Her turlu oto yan sanayi pargalari imal etmek, makine ve ekipmani imalati yapmak, bunlan yurt igi ve
yurt disinda pazarlamak ve satifini yapmak,
j - (Sirketin konulan ile ilgili her turlu resmi ve gayri resmi kurulusjarin agtigi ihalelere girmek ve teklif
vermek,
k - ihtiyaci olan elektrik, su, havagazi ve buna benzer tesisler ile telefon, teleks ve faks gibi haberle§me
tesislerine sahip olmak, bunlann alimi, satimi, devri ve kiralanmasi ile ilgili isjemleri yapmak,
I - Yukanda sayilan faaliyet konulan igin gerekli ham, yan mamul ve mamul maddeyi ve sair malzemeyi
yurtiginden ve yurtdifindan satin almak, yurtigi ve yurtdifinda satmak,
m - Mevzuu ile ilgili yurt iginde ve yurtdisinda magazalar agmak, agilan magazalan isletmek,
mumessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler vermek ve almak,

Sirketin yukanda yazili amaglanni gergekleftirmek igin faaliyet gbsterebilecegi konular funlardir:
1. Sirket, sinal, ticari, zirai, gida, mali, gayrimenkul, in§aat, taahhut, petrol, petrol urunleri,
telekomunikasyon ile her turlu tasimacilik, otomotiv, madencilik, enerji uretim, enerji dagitimi, dogalgaz
dagitimi, enerji ve dogalgaz toptan satifi veya turizm sektoru konulan ile iftigal eden sirketler ile her turlu
banka, finans kurumu, araci kurum, sigorta, yatirim ortakligi, factoring ve finansal kiralama ve diger
alanlarda faaliyet gbsteren sjrketleri bizzat kurabilir. Kurulmus. olanlara ortak veya hissedar sifati ile
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katilabilir, idarelerini ustlenebilir. Bu maksatla kurdugu veya i§tirake uygun gordugu yerli veya yabanci
sirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Sermaye Piyasasi Kanunu Md. 15/son hukmu saklidir.
2. Aracilikfaaliyeti ve menkul kiymet portfoy ybneticiligi faaliyeti niteliginde olmamak kaydiyla §irket, Borsa
igi veya Borsa disjnda Sirketlere ortak olabilir, hisselerini alabilir, satabilir, devredebilir, bunlan baska
hisselerle degisjjrilebilir, rehin edebilir ve diger ortaklann hisselerini rehin alabilir. Turk Ticaret Kanunu ve
sermaye piyasasi mevzuati gergevesinde kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.
3. Sirket, sermaye veya yonetimine katildigi veya katilmadigj sermaye sjrketlerinin faaliyet konularina
uygun yatinmlarla kapasiteyi arttiran, kaliteyi islah eden veya maliyeti dusjjren tevsi veya yenileme
yatinmlan ile ilgili on etutler yapabilir. Bunlann fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkani
oldugu takdirde, bunlara Sermaye Piyasasi mevzuatina uymak ko§uluyla yukanda yazili usullerle sermaye
istiraklerinde bulunabilir.
4. Sirket, yeni yatinm konulanni ara§tirarak bunlara ait etut ve incelemeleri yapabilir veya yaptirabilir.
Uygun gordugu yatinm konulanni gerektiginde diger sermaye ve halkin istiraki ile kuracagi §irketler vasitasi
ile veya dogrudan dogruya gergeklestirebilir.
5. SJrket, kendi veya sermaye yonetimine katildigi §irketlerin ve bunlara bagh kurum ve isjetmelerin
ihtiyaglan igin bankalardan, di§ kredi muesseseleri ve firmalardan teminath veya teminatsiz kisa, orta veya
uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yonetimine katildigi sjrketlere ve bunlara bagh kurum ve
isjetmelere munhasir olmak ve aracihk yapmamak kaydiyla teminath veya teminatsiz finansman
yardimlarinda bulunabilir.
6. Sirket, sermayesine katildigi sjrketlerin, bankalardan veya diger kredi muesseselerinden alacaklan
krediler, ihrag edecekleri tahviller veya ahsjar dolayisi ile olu§an borglan igin kefalet veya garanti verebilir.
Bunlara karsihk gerekirse, §ahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, verecegi kefalet ve
garantiler igin piyasaya §artlanna uygun bir kars,ihgj sjrketlerden tahsil edebilir.
Sirketin kendi adina ve 3. kisjler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakki tesis
etmesi hususlarinda Sermaye Piyasasi mevzuati gergevesinde belirlenen esaslara uyulur.
7. §irket ve §irket'e bagh sjrketler lehine teminath veya teminatsiz borglanabilir, borg verebilir, sulh, tahkim,
feragat, kabul, ibra yapabilir.
8. Sjrket, yurt iginde ve yurtdisjnda her turlu nakit, menkul kiymet, degerli maden ve emtia uzerinde
sermaye piyasasi mevzuati ve yururlukteki sair mevzuat hukumlerine uymak kaydiyla her turlu tasarrufta
bulunabilir.
9. Sirket, resmi ve ozel kurulusjar ve istirak ettigi §irketlere gikanlacak ikramiyeli, primli, para ve iftiraki
hisse senedi ile degiftirebilen, erken odeme veya rughan haklanna sahip her nevi tahvili, aracihk
yapmamak kaydiyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.
10. Aracihk faaliyeti ve menkul kiymet portfoy isjetmeciligi niteliginde olmamak uzere konusu ile ilgili
komisyonculuk ve aracihk yapabilir, Yurtigi ve yurtdisj banka veya kredi kurumlarindan kisa, orta ve uzun
vadeli ayni, nakdi, gayri nakdi ig ve di§ krediler temin edip kulianabilir,
11. Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesinin son fikrasina aykm olmamak §artiyla, istigal konusu ile
ilgili olarak yerli ve yabanci sjrketlerle yurt iginde ve di§inda ortakhklar tesis edebilir, konusu ile ilgili
kurulmus sjrketlere isjirak edebilir veya yeni sjrketler kurabilir, kurulmus. veya kurulacak yerli, yabanci ve
kamu ve ozel kurulusjara ait muhtelif nevide sjrketlerin hisse senetleri, intifa senetlerini, ortaklik paylanni ve
tahvillerini satin alabilir, gerektiginde aracihk yapmamak sarti ile satabilir,
12. Aracihk yapmamak kaydiyla Sirket, harigten know-how, teknik bilgi, marka ve smaT mulkiyete konu olan
haklan satin alabilir veya kiralayabilir, bunlan diger kuruluslara satabilir veya bu konularda di§ firmalarla
anlasmalar yaparak bu anla§malan butun mali sonuglan ile ba?kalanna devredebilir, gerekli izin ve
imtiyazlan alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi haklan alabilir, ihtira hak ve teklif
haklarmin alametifarika ve ticaret unvanlanni iktisap edebilir, Her turlu know-how anlasmalan yapabilir.
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13. Sirket, istirak ettigi sjrketler nezdinde, istirak ettigi sjrketlerin gah§ma konulanna dahil mallann alimi,
ithali, nakli, gumruklemesi, depolanmasi, sigorta edilmesi, mali istisareleri gibi isjeri yapabilir veya
yaptirabilir. Sirket, sermayesine ve yonetimine katildigi sjrketlerin isjetiminin devamliligi, gelismesi ve
yatinmlannin hizlanmasini temin igin, ihtiyag duyduklan gesjtli madde ve malzemeyi temin ederek
kendilerine devir edebilir, ithalat islerinde mutemet sifatiyla faaliyet gbsterebilir, mamullerinin topluca
pazarlanmasinin organizatorlugunu yapabilir, bu amagla bu mal ve malzemeyi satin alip ig ve dis pazarda
satabilir. Bu sjrketlerin sinai faaliyetlerini kolaylasjirmak igin yerli ve yabanci firmalann mumessilliklerini
alabilir, bu sjrketlerin genel bayilik ve acenteligini ustlenebilir.
Bu sjrketler hesabina ve kendi namina veya onlar nam ve hesabina yurtigi ve yurt disj ihalelere katilabilir
veya kendi nam ve hesabina katildigi ihalelerden dogan hak ve borglan bu sjrketlere devredebilir.
14. Sirket, istirak ettigi sjrketler nezdinde, sjrketlerin aldiklan mallan bayilikler kurarak veya magazalar
agarak toptan ve perakende satabilir. Etutten satisja kadar pazarlamanin gerektirdigi nakliye depolama,
ayirma, ambalajlama gibi butun hizmetleri yapabilir veya yaptirabilir.
15. Sirket, tasit araci edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, uzerinde her turlu hukuki
tasarrufta bulunabilir.
16. Sjrket, amag ve konusunu gergeklesjirmek ve/veya kar etme yetenegi ve potansiyelini realize
edebilmek igin, yurt iginde ve yurt disjnda, bina, arsa, arazi ve sair her turlu tasjnmazlari hissesiz veya
hisseli satin alabilir, kat karsjligjnda konutlar, i§yerleri insja ettirebilir, in§a edilenleri satin alabilir, satabilir,
kismen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bblerek hakiki
ve hukmi §ahislara satmak uzere gerekli hukuki mali ve ticari isjemler ile mevzii imar projeleri ve diger
projelerin yapimi ile intifa, irtifa, siikna, tapu cins tashihi, kat irtifaki, kat mulkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir
ve ferag verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt iginde ve disjnda musjavirlik ve danismanhk hizmetlerinde
bulunabilir, sahip oldugu ve olacagi varliklan if letebilir ve isjettirebilir, tarihi yapilann restorasyonu, bblge ve
metropolitan planlamasi, imar planlan yapabilir veya yaptirabilir, ahsverif alanlannin ig yerlesjmlerinin
hazirlanmasi, ali§ veri§ merkezi, ofis, konut, i§ merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin
kurulus. ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve isjetmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu
isjemler igin analiz ve entegrasyon isjerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalanni ifa edebilir.
17. Sirket, Gayrimenkuller uzerinde gerek sjrket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. sjahislar lehine diledigi
sartlarla her turlu ipotek tesis edebilir. Sirket, kendi borcu veya 3. sjahislann borcu igin ipotek veya menkul
rehni tesis edebilir ve 3. kisjlere kefalet verebilir. Sirket lehine tesis edilen ipotekleri kismen veya tamamen
kaldinr, fek eder, tebdi! ve tecdit edebilir. Aynca gayrimenkuller uzerinde firket leh ve aleyhinde her turlu
hak ve mukellefiyetler tesis edebilir ve kaldirabilir. §irket, gayrimenkul uzerinde kat irtifaki ve kat mulkiyeti
tesis eder veya bunlan feshedip kaldirabilir. Satis, vaadinde bulunabilir, yapilan sati§ vaatlerini firket adina
kabul edebilir. Noterliklerde sati§ vaadi sozlesjnelerini akdeder, sjrketin leh ve aleyhinde yapilan sati§ vaadi
sozlesmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Sati§ vaadi sozle§melerini tapu siciline §erh ettirebilir ve serhleri
kaldirabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz isjemlerini yaptirabilir.
18. SirketJn amag ve konusu ile ilgili olarak her turlu hukuki tasarrufundan dogan hak ve alacaklarinin
tahsili veya temini igin icra, ipotek, menkul rehni, isjetme rehni ve kefaletten istifade edebilir, ayni ve sahsi
her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil islemlerinde bulunabilir.
19. Sirket, yukanda belirtilen isjeri yasalann musaade ettigi hallerde bu yasalara uygun olarak yurt disjnda
da yapabilir, yabanci ve yerli diger sjrketlerle yurt disjnda ve iginde i§birliginde bulunabilir, bunlarla birlikte
sjrketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylasjlmasma dayanan anlasmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve
memleket yaranna oldugu olgude yabanci sermayenin gelmesini saglamak igin te§ebbuslerde bulunabilir.
20. Sjrket Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat hukumlerine gore tahvil ve
diger sermaye piyasasi araglan ihrag edebilir. Sirket Yonetim Kurulu, Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 13.
maddesi gergevesinde tahvil ve sermaye piyasasi araci niteliginde diger borglanma senetlerini ihrag
yetkisine haizdir. Bu durumda Turk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hukmu uygulanmaz.
21. Konusu ile ilgili sjrketlerin gikardigi ve mevzuatin "kiymetli evrak" olarak nitelendirdigi menkul degerleri
aracihk ve menkul kiymet portfoy ybneticiligi faaliyeti niteliginde olmamak kaydi ile satin alabilir,
gerektiginde satabilir,
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22. Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat hukumlerine bagh kalmak kaydiyla, Sermaye Piyasasi
Kanunu ortulu kazancaktanmi duzenlemelerine aykinlik teskil etmemesi, gerekli ozel durum
aciklamalarinin yapilmasi ve yil iginde yapilan bagislann genel kurulda ortaklann bilgisine sunulmasi
f artiyla, kendi amag ve konusunu aksatmayacak f ekilde, genel butgeye dahil dairelere katma butgeli
idarelere, il ozel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti taninan vakiflara kamu menfaatlerine yararh
sayilan derneklere, bilimsel araftirma geliftirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluf lara universitelere
ogretim kurumlanna ve bu gibi kif i veya kurumlara yardim ve bagiste bulunabilir,
Yukanda gbsterilen konulardan baf ka ileride firket igin faydah ve gerekli gorulecek ba§ka if lere girisiimek
istenildigi takdirde Yonetim Kurulu'nun teklifi uzerine keyfiyet Genel Kurulun onayina sunulacak ve yolda
karar alindiktan sonra firket bu ifleri de yapabilecektir.
Sjrketin amag ve konusu da dahil olmak uzere esas sozlefmede degifiklik yapilmasi halinde, Sermaye
Piyasasi Kurulu ve Gumruk ve Ticaret Bakanligi ile yasalann bngbrdugu diger mercilerden gerekli izinler
alinacaktir.
SlRKETlN MERKEZJ
MADDE 4
Sjrket'in merkezi Kocaeli Ili, Golcuk ilgesi'ndedir. Adresi; Kocaeli, Yeni Mah. Sanayi Cad. Yazlik Beldesi
Golcuk Kocaeli'dir.
Adres degif ikliginde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Turkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde iian ettirilir.
Aynca Sermaye Piyasasi Kurulu ile Gumruk ve Ticaret Bakanligi'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmif
adrese yapilan tebligat firkete yapilmif sayilir.
Tescil ve ilan edilmif adresinden ayrilmif olmasina ragmen yeni adresine suresi iginde tescil ettirmemif
firket igin bu durum fesih sebebi sayilir.
Sirket, Gumruk ve Ticaret Bakanligi'na ve Sermaye Piyasasi Kurulu'na bilgi vererek Yonetim Kurulu Karan
ile Turk Ticaret Kanunu ve ilgili diger mevzuat hukumlerine gore yurt iginde ve yurt dif inda f ube ve
temsilcilik agabilir.
SlRKETlN SURESi
MADDE 5
Sirket' in suresi kesin kurulufundan baflamak uzere suresizdir.
SERMAYE
MADDE 6
Sirket, 2499 sayili Kanun hukumlerine gore kayith sermaye sistemini kabul etmif ve Sermaye Piyasasi
Kurulu'nun 02.03.2012 tarih ve 7/220 sayili izni ile bu sisteme gegmiftir.
Sjrketin kayitli sermaye tavani 50.000.000TL (ElliMilyonTurk Lirasi) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruf) itibari
degerde 5.000.000.000 (Befmilyar) paya bolunmuftur.
Sermaye Piyasasi Kurulunca vehlen kayitli sermaye tavan izni, 2012-2016 yillan (5 yil) igin gegerlidir. 2016
yili sonunda izin verilen kayitli sermaye tavanina ulaf ilamamif olsa dahi, 2016 yilindan sonra yonetim
kurulunun sermaye artinm karan alabilmesi igin, daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan
igin, Sermaye Piyasasi Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir sure igin yetki almasi
zorunludur. Sbz konusu yetkinin alinmamasi durumunda, firket kayitli sermaye sisteminden gikmif sayilir.
Sirketin gikarilmif sermayesi 6.084.380,00-TL (altimilyonugyuzseksenbinTL) 'dir. Bu sermaye her biri 1Krf degerinde; 26.330.000 adet A Grubu, 582.108.000 adet B grubu olmak uzere toplam 608.438.000
adet paya ayrilmiftir. Sirketin gikarilmif sermayesi muvazaadan ari fekilde tamamen ve nakden
odenmiftir.
Sirket sermayesinin 5.266.000TL'den 6.084.380 TL'ye arttinlmasi sirasinda, artinlan 818.380,00 TL
tutanndaki sermayenin tamami, Yaysan Trafo radyatorleri hfaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.S'nin devir
alinmasi sebebiyle bu firmanin ozsermayesinin sermayeye eklenmesi suretiyle karf ilanmiftir. Sirket devri
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ile ilgili 6z sermayenin sermaye artiriminda kaynak olarak gosterilmesinde yasal mevzuata aykm bir durum
olmadigi, Turk Ticaret Kanunu 491 inci madde belirtilmektedir. Sermaye artirim tutannin belirlenmesinde
23.09.2011 tarih ve 2011/559 Esas Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin atamif oldugu bilirkifi Sayin
Yrd. Dog. Dr. Kamuran Soylu tarafindan hazirlanan rapor ile tespit edilmiftir.
Yonetim Kurulu, 2012 - 2016 yillari arasinda, Sermaye Piyasasi Mevzuati hukumlerine uygun olarak,
gerekli gordugu zamanlarda kayitli sermaye tavanina kadar, pay ihrag ederek gikarilmif sermayeyi
artirmaya ve itibari degerinin uzerinde pay gikanlmasi, imtiyazli pay sahiplerinin haklarmin kisitlanmasi ve
pay sahiplerinin yeni pay alma haklarmin sinirlandinlmasi konulannda karar almaya yetkilidir.
Sjrket sermayesi A ve B grubu payiara bolunmuftur. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline
yazilidir.
Sirketin sermayesi Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat gergevesinde artmlip
eksiltilebilir. Sirket hisseleri nominal degerlerinin uzerinde bir bedelle gikartilabilir.
Yapilacak sermaye artirimlannda (A) grubu paylarm karf iligmda (A) grubu, (B) grubu paylarm karf iligmda
(B) grubu yeni pay gikanlacaktir. Ancak ortaklann yeni pay alma haklan sinirlandirildigj takdirde,
gikanlacakyeni paylarm tumu B grubu olarak gikanlacaktir.
(A) Grubu pay sahiplerinin rughan haklanni kullanmamalari durumunda kullanilmayan rughan haklan,
Yonetim Kurulu tarafindan mevcut (A) Grubu pay sahiplerine paylan oranmda teklif edilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esaslan gergevesinde kayden izlenir.
HiSSE SENETLERININ DEVRi
MADDE7
Hamiline yazili hisse senetleri Turk Ticaret Kanunu ve ilgili diger mevzuat hukumlerine gore devir ve temlik
olunur.
Nama yazili hisse senetlerinin devri yonetim kurulunun onayma tabidir. Yonetim kurulu sebep gostermeden
pay devrini onaylamayabilir.
Nama yazili (A) grubu hisse senetlerinin devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranmda
onalim hakki mew^rttiir Hisselerini s a t m a k i s t e v e n (A"\u navriaslar s a t m a k isteriiklfiri hisse miktanni
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ve satif bedelini noter araciligi ile (A) grubu paydaf lara bildirmek zorundadir. Diger hissedarlar teklif edilen
miktar ve fiyattan satin almak istemediklerini bildirir veya 30 gun iginde bildirime herhangi bir cevap
vermezlerse, paylanni satmak isteyen paydaf 3. fahislara diger hissedarlara teklif edilen fiyattan ddfuk
olmayan bir fiyatla paylanni satabilir. Paylarm 3. f ahisa bu f ekilde satilmasi durumunda Yonetim Kurulu
pay devrini kabul etmek ve pay defterine if lemek zorundadir.
YONETiM KURULU VE SURESi
MADDE 8
Sirketin ifleri ve idaresi Genel Kurul tarafindan Turk Ticaret Kanunu hukumlerine uygun olarak hissedarlar
tarafindan segilecek en az 5 en gok 9 uyeden olufan bir Yonetim Kurulu tarafindan yurutulur. Sermaye
Piyasasi Kurulu tarafindan saptanan kurumsal yonetim ilkeleri gergevesinde, yonetim kurulu igerisindeki
bagimsiz uye sayisi toplam uye sayisinin ugte birinden az olamaz.
Bagimsiz uye sayisinin hesaplanmasmda kusuratlar izleyen tarn sayi olarak dikkate almir. Her durumda,
bagimsiz uye sayisi ikiden az olamaz.
Yonetim kurulunda icrada gorevli olan ve olmayan uyeler bulunur. icrada gorevli olmayan yonetim kurulu
uyesi, yonetim kurulu uyeligi haricinde firkette bafkaca herhangi bir idari gbrevi bulunmayan ve firketin
gunluk if akif ina ve olagan faaliyetlerine mudahil olmayan kisidir. Yonetim kurulu uyelerinin gogunlugu
icrada gorevli olmayan uyelerden olusur. icrada gorevli olmayan yonetim kurulu uyeleri igerisinde,
gorevlerinin higbir etki altinda kalmaksizin yapabilme niteligine sahip bagimsiz uyeler bulunur.
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Yonetim kurulu uyelerinin yandan bir fazlasi (Bes uyeden olusan yonetim kurulunun dbrt uyesi - kusuratlar
yukan yuvarlanarak aday gosterilecek kisj sayisi belirlenir.) A grubu pay sahiplerinin cogunlugunun aday
gosterecegi kisiler arasindan segilir.
Yonetim Kurulu Uyeleri en gok 3 (uc) yil igin segilirler, Segim suresi sona eren Yonetim Kurulu Oyeleri
yeniden segilebilirler. Bagimsiz yonetim kurulu uyeleri igin, bagimsizligi ortadan kaldiran birdurumun
ortaya gikmasi, istifa veya gbrevin yerine getirilemeyecegi durumun meydana gelmesi halinde Sermaye
Piyasasi Kurulu'nun "Kurumsal Yonetim ilkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasina ili§kin
duzenlemelerine uyulur.
Genel Kurul, luzum gbrurse Yonetim Kurulu Oyelerini herzaman degisjirebilir.
YONETiM KURULU KOMITELERi
MADDE 9
Yonetim kurulunun gorev ve sorumluluklarinin saglikli bir bigimde yerine getirilmesi igin Denetimden
Sorumlu Komite, Kurumsal Yonetim Komitesi, Aday Gosterme Komitesi, Riskin Erken Saptanmasi Komitesi
ve Ucret Komitesi olusturulur. Ancak yonetim kurulu yapilanmasi geregi ayri bir Aday Gosterme Komitesi,
Riskin Erken Saptanmasi Komitesi ve Ucret Komitesi olusturulamamasi durumunda, Kurumsal Yonetim
Komitesi bu komitelerin gbrevlerini yerine getirir.
Komitelerin gorev alanlan, galisjna esaslan ve hangi uyelerden olusacagi yonetim kurulu tarafindan
belirlenir ve kamuya agiklanir.
Denetimden Sorumlu Komite uyelerinin tamami, diger komitelerin ise baskanlan, bagimsiz yonetim kurulu
uyeleri arasindan segilir.
icra ba§kani/genel mudur komitelerde gorev alamaz.
YONETiM KURULU UYELERJNE VE UST DUZEY YONETJCJLERE SAGLANAN MALi HAKLAR
MADDE10
Yonetim Kurulu Ba§kan ve Uyelerine ayhk veya toplanti basjna olmak uzere, Genel Kurul tarafindan tespit
edilecek bir ucret bdenir.
Yonetim kurulu uyelerinin ve ust duzey ybneticilerin ucretlendirme esaslan yazili hale getirilir ve genel kurul
toplantisinda ayri bir madde olarak ortaklann bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda goruf bildirme
imkani taninir. Bu amagla hazirlanan ucret politikasi, sirketin internet sitesinde yer alir.
SiRKETiN TEMSILi
MADDE 11
Sirketin ybnetimi ve disanya karsj temsili Yonetim Kuruluna aittir. Sirket tarafindan verilecek butun
belgelerin ve yapilacak sbzlefmelerin gegerli olabilmesi igin bunlann firketin unvani veya ka§esi altina
konmus ve sjrketi temsil ve ilzama yetkili kilindiklan Yonetim Kurulu tarafindan gikartilacak imza sirkuleri ile
tespit, tescil ve ilan edilecek en az iki kisinin imzalanni ta§imasi gereklidir. Yonetim Kurulu, bir kisiye tek
ba§ina §irketi temsil etme yetkisi verebilecegi gibi bu yetkinin birden fazla kisj tarafindan birlikte
kullanilmasma da karar verebilir.
Yonetim ve temsil isleri, Sirket Yonetim Kurulu uyeleri arasinda taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve
§umulu Yonetim Kurulunca kararla§tinhr. Yonetim Kurulu, temsil salahiyetini ve idari isjerinin hepsini veya
bir kismini Yonetim Kurulu uyesi olan murahhaslara veya Genel Mudur ve Mudurlere birakabilir, bunlann
hizmet muddetleri Yonetim Kurulunun muddetiyle sinirli degildir.
YONETiM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 12
Yonetim Kurulu ayda en az bir defa olmak uzere, Sjrket isjerinin gerektirdigi zamanlarda toplanir.
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Fevkalade durumlarda uyelerden birisinin yazili istegi uzerine, Balkan, Yonetim Kurulu'nu toplantiya
gagirmazsa, uyeler de re'sen gagn yetkisine haiz olurlar.
Toplantilar Sirket merkezinde yapilir. Ancak Yonetim Kurulu karan ile toplantilann Sirket merkezi disjnda
baska bir yerde yapilmasi da mumkundur.
Yonetim Kurulu uye tarn sayisinin cogunluguyla (Be§ uyeden olu§an yonetim kurulu ug uye ile) toplanir ve
toplantida bulunan uyelerin gogunlugu ile karar alir.
Oylarda esjtlik olmasi halinde teklif reddedilmi§ sayilir.
Yonetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanihr. Ret oyu veren, kararin altina ret gerekgesini
yazarak imzalar.
Toplantiya katilmayan uyeler yazili olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.
Yonetim Kurulu isjerin gidisjne bakmak, kendisine arz olunacak hususlan hazirlamak, butun bnemli
hususlar hakkmda rapor vermek ve kararlann tatbikine nezaret etmek uzere luzumu kadar komite veya
komisyon kurabilir
DENETCJLER VE GOREVLERi
MADDE13
Genel Kurul, gerek hissedarlar arasindan, gerekse disardan olmak uzere tamami A grubu pay sahiplerinin
gogunlugunun gbsterecegi adaylar arasindan en gok 3 (ug) yil igin 1 (bir) veya birden fazla denetgi seger.
Bunlann sayisi 5'i gegemez. Gorev suresi biten denetgilerin tekrar denetgilige segilmesi caizdir.
Genel Kurul segilen Denetgileri her zaman azil ve yerine diger bir kimseyi tayin edebilir.
Denetgiler Turk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddeleri ve sermaye piyasasi mevzuati hukumleri uyannca
gorev yaparlar.
Denetgilerden her biri gerektiginde Yonetim Kurulu ve Genel Kurulu toplantiya gagirmaya ve gundemini
saptamaya yetkilidir.
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GENEL KURUL
MADDE14
Sjrket pay sahipleri, yilda en az bir defa Olagan Genel Kurul halinde, Sirket isjerinin gerektirdigi durumlarda
Olaganustu Genel Kurul halinde toplanirlar. Genel Kurul toplantilannda asagidaki esaslar uygulanir:
a. Davet Sekli: Genel Kurul toplantilanna davette Turk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 hukumleri
ve sermaye piyasasi mevzuatinin ilgili hukumleri uygulanir. Genel kurul toplanti ilani, mevzuat ile bngorulen
usullerin yani sira, mumkun olan en fazla sayida pay sahibine ula§mayi saglayacak, elektronik haberle§me
dahil, her turlu iletisjm vasitasi ile genel kurul toplanti tarihinden asgari ug hafta bnceden yapilir
b. Toplanti Vakti: Olagan genel kurul toplantilan §irketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay igerisinde ve
senede en az bir defa, olaganustu genel kurul toplantilan ise sjrketin if lerinin gerektirdigi hallerde ve
zamanda yapilir.
c. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olagan ve olaganustu genel kurul toplantilannda hazir bulunan hissedarlar
veya vekillerinin her hisse igin bir oyu vardir. Oy hakki vazgegilmez nitelikte bir hak olup oy hakkinin bzune
dokunulamaz. Sirket oy hakkinin kullanilmasini zorla§tinci uygulamalardan kaginmayi prensip edinmisjjr.
Bu gergevede her pay sahibine, oy hakkmi en kolay ve uygun §ekilde kullanma firsati saglanir. Oy hakki
paym iktisap edilmesi aninda dogar. Genel Kurul toplantilannda hissedarlar kendilerini diger hissedarlar
veya harigten tayin edecekleri vekil vasitasi ile temsil ettirebilirler. Sirket hissedarlan olan vekiller kendi
oylanndan ba§ka temsil ettikleri hissedarlann sahip oldugu oylan kullanmaya yetkilidir.
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Vekaleten temsilde Sermaye Piyasasi Kanunu ve Sermaye Piyasasi Kurulunun halka agik Anonim
Ortakhkiara ilifkin duzenlemelerine uyulur. T.T.K.'nun 387. maddesi hukmu saklidir.
d. Muzakerelerin Yapilmasi Ve Karar Nisabi: Sjrket genel kurul toplantilannda toplanti ve karar nisaplan
igin Turk Ticaret Kanununun 372-378 ve 388 maddesinde yazili hukumler ve sermaye piyasasi kanunu
hukumleri uygulanir. Ancak Turk Ticaret Kanununun 388. maddesinin 2. ve 3. fikralannda yazili hususlar
igin yapilacak Genel Kurul Toplantilannda Sermaye Piyasasi Kanunun 11. Maddesi hukmu uyannca Turk
Ticaret Kanunun 372. maddesindeki toplanti nisaplan uygulanir.
e. Toplanti Yeri: Genel kurul toplantilan sjrketin merkezinde veya merkezinin bulundugu fehrin elverifli
baf ka bir yerinde toplanir.
Sermaye Piyasasi Kanunu'nda 4487 sayili yapilan degifiklikle Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 11/8
maddesi uyannca; Turk Ticaret Kanunun 341 - 348 - 356 - 359 - 366 - 367 - 377. Maddelerinde esas
sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine taninan haklar, firketin odenmif sermayesinin en
az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafindan kullanilir.
Gerek olagan ve gerekse olaganustu genel kurul toplantilannda Gumruk ve Ticaret Bakanligi komiserinin
bulunmasi ve toplanti tutanaklannin ilgililerle birlikte imza edilmesi sarttir. Komiserin giyabinda yapilacak
genel kurul toplantilannda alinacak kararlar ve komiserin imzasini taf imayan toplanti tutanaklan gegerli
degildir.
SiRKETLE iSLEM YAPMA VE REKABET ETME:
MADDE 15
Yonetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yonetim kurulu uyelerinin, ust duzey yoneticilerin
ve bunlann ef ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrl yakinlannin, firket veya bagli ortakhklan ile gikar
gatifmasina neden olabilecek nitelikte iflem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi igin genel kurul tarafindan
bnceden onay veriimesi zorunlu olup, sbz konusu iflemler hakkmda genel kurulda bilgi verilir.
ONEMLi NiTELIKTE JSLEMLER
MADDE 16
Sirketlerin; varliklannin tumunu veya bnemli bir bolumunu devretmesi veya uzerinde ayni hak tesis etmesi
veya kiraya vermesi, bnemli bir varligi devir atmasi veya kiralamasi, imtiyaz ongbrmesi veya mevcut
imtiyazlarm kapsam veya konusunu degiftirmesi, borsa kotundan gikmasi Kurumsal Yonetim ilkelerinin
uygulanmasi bakimindan bnemli nitelikte iflem sayilir. ilgili mevzuat uyannca bnemli nitelikteki iflemlere
ilifkin genel kurul karan gerekmedikge, sbz konusu iflemlere ilifkin yonetim kurulu karannin icra
edilebilmesi igin bagimsiz uyelerin gogunlugunun onaymm bulunmasi gerekir. Ancak, bnemli nitelikteki
if lemlerde bagimsiz uyelerin gogunlugunun onayinm bulunmamasi ve bagimsiz uyelerin gogunlugunun
muhalefetine ragmen am Ian iflemlerin icra edilmek istenmesi halinde, iflem genel kurul onayma sunulur.
Bu durumda, bagimsiz yonetim kurulu uyelerinin muhalefet gerekgesi derhal kamuya agiklanir, SPK'ya
bildirilir ve yapilacak genel kurul toplantisinda okunur. Onemli nitelikteki iflemlere taraf olanlann ilifkiii taraf
olmasi durumunda, genel kurul toplantilannda ilifkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen
yukumlulugun yerine getirilmesi igin yapilacak genel kurul toplantilannda toplanti nisabi aranmaz ve karar,
oy hakki bulunanlann adi gogunlugu ile almir.

TEMiNAT, REHIN VE JPOTEK VERJLMESi
MADDE17
Sjrketin her turlu ilifkili taraf iflemlerinde ve uguncu kifiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilifkin
yonetim kurulu kararlannda bagimsiz yonetim kurulu uyelerinin gogunlugunun onayi aranir. Bagimsiz
uyelerin gogunlugunun sbz konusu iflemi onaylamamasi halinde, bu durum ifleme ilifkin yeterli biigiyi
igerecek fekilde kamuyu aydinlatma duzenlemeleri gergevesinde kamuya duyurulurve iflem genel kurul
onayma sunulur. Soz konusu genel kurul toplantilannda, iflemin taraflan ve bunlarla ilifkili kifilerin oy
kullanamayacaklan bir oylamada karar alinarak diger pay sahiplerinin genel kurulda bu tur kararlara
katilmalari saglanir. Bu maddede belirtilen durumlar igin yapilacak genel kurul toplantilannda toplanti nisabi
aranmaz. Oy hakki bulunanlann adi gogunlugu ile karar almir. Bu fikrada belirtilen esaslara uygun olarak
alinmayan yonetim kurulu ile genel kurul kararlan gegerli sayilmaz
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MADDE 18
Sirkete ait ilanlar Turk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fikrasi hukumleri sakli kalmak sarti ile sirketin
merkezinin bulundugu yerde gikan bir gazete ile en az 15 gun evvel yapilir. Mahallinde gazete
yayinlanmadigj takdirde ilan en yakin yerdeki gazete ile yapilir.
Ancak Genel Kurulun toplantiya gagrilmasi ile ilgili ilanlann Turk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ile
ongorulen usullerin yani sira mumkun olan en fazla sayida pay sahibine ula§mayi saglayacak, elektronik
haberlesme dahil, her turlu iletisim vasitasi ile ilan ve toplanti gunleri harig olmak uzere en az uc hafta
bnceden yapilmasi zorunludur.
Sermayenin azaltilmasi veya tasfiyeye ait ilanlar igin kanunun 397. ve 438 inci maddeleri hukumler
uygulanir.
ilanlann yapilmasinda; Sermaye Piyasasi Kurulu duzenlemelerine ve ilgili mevzuat hukumlerine uyulur.
08.03.2013 tarihinde yapilan olaganustu genel kurul ile eklenen maddeleri;
HESAP DONEMi
MADDE 19
Sirketin hesap yili Ocak Ayinin ilk gununden baslar ve Aralik ayinin sonuncu gunu sona erer. Fakat birinci
hesap yili sirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tuzel kisilik kazandigj tarihte baslar ve o senenin aralik
ayinin sonuncu gunu sona erer.
KAR'IN TESPiTi VE DAGITIMI
MADDE 20
Sirketin hesap donemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Sirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman
gibi sirketge odenmesi veya ayrilmasi zorunlu olan miktarlar ile firket tuzel kisiligi tarafindan odenmesi
zorunlu vergiler dusiildukten sonra geriye kalan ve yillik bilangoda gorulen safi (net) kar, varsa gegmis yil
zararlannm du§ulmesinden sonra, sirasiyla asagida gosterilen sekilde tevzi olunur:.
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akce:
a) Odenmis sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akge ayrilir.
Birinci Temettu:
b) Geri kalan kismindan, varsa yil iginde yapilan bagis tutannin ilavesi ile bulunacak meblag uzerinden,
Sermaye Piyasasi Kurulunun tespit ettigi miktar ve oranda birinci temettu ayrilir.
c) Yuzde be§ kanuni yedek akge ile birinci temettu ayrildiktan sonra, kalan kismin, yuzde 10'u (A) Grubu
pay sahiplerine hisseleri oranmda dagitilmak uzere ayrilir.
d) Yukaridaki bentler uyannca yapilan dagitimdan sonra kalan karm en fazla %15'i Yonetim kurulunun
teklifi ve genel kurulun karan ile Sirketin yonetim kurulu uyeleri ile memur, mustahdem ve isgilerine tahsis
olunabilir.
ikinci Temettu:
e) Arta kalan kisim, Sirket Yonetim Kurulunun teklifi uzerine Genel Kurul karan ile kismen veya tamamen
ikinci temettu olarak dagitilabilir veya olaganustu yedek akge olarak aynlabilir yahut gelecek yillara
devredilebilir.
ikinci Tertip Kanuni Yedek Akce:
f) Pay sahipleriyle kara istirak eden diger kimselere dagitilmasi kararlastirilmis olan kisimdan, odenmis
sermayenin % 5'i oranmda kar payi du§uldukten sonra bulunan tutarm onda biri, TTK'nm 466'nci
maddesinin 2'nci fikrasi 3'uncu bendi uyannca ikinci tertip kanuni yedek akge olarak ayrilir.
Yasa hukmu ile ayrilmasi gereken yedek akgeler ayrilmadikga, esas sozlesmede pay sahipleri igin
belirlenen birinci temettu ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri igin belirlenen kar payi nakden ve/veya
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hisse senedi bigiminde dagitilmadikga; baska yedek akge aynlmasina, ertesi yila kar aktanlmasina ve
temettu dagitimmda imtiyazli pay sahiplerine, katilma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yonetim
kurulu uyeleri ile memur, mustahdem ve isgilere, gesitli amaglarla kurulmus olan vakifiara ve bu gibi kisi
ve/veya kurumlara kar payi dagitilmasina karar verilemez. Ayrica kardan ikinci temettu dagitilmasi halinde
oydan yoksun hisse senetlerinin diger paylar gibi sermaye paylan oranmda esit yararlanma haklan vardir.
Paylara iliskin temettu, kistelyevm esasi uygulanmaksizm, hesap dbnemi sonu itibanyla mevcut paylarm
tumune, bunlann ihrag ve iktisap tarihleri dikkate alinmaksizm dagitilir
Senelik karm ortaklara dagitilma tarihi ve sekli, Sermaye Piyasasi Kurulu duzenlemelerine ve ilgili mevzuat
hukumlerine uygun olarak Yonetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir.
YEDEK AKCE
MADDE 21
Sirket tarafindan aynlan yedek akgeleri hakkmda T.T.K'nun 466-467 maddeleri ve sermaye piyasasi
mevzuatina ilifkin hukumler uygulanir.
YONETiM KURULU'NUN TAHVJL VE DJGER SERMAYE PJYASASI ARAQLARINI JHRAQ YETKJSl
MADDE 22
Sirket Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat hukumlerine uyarak yurt iginde ve
yurt dismda satilmak uzere tahvil ve sermaye piyasasi araci niteligindeki diger borglanma senetlerini ihrag
edebilir.
Yonetim Kurulu Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 13. maddesi gergevesinde tahvil ve sermaye piyasasi araci
niteligindeki diger borglanma senetlerini ihrag yetkisine sahiptir.
Bu takdirde, Turk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz
KAMUYU AYDINLATMA VE §EFFAFLIK
MADDE 23
Bilgilerin kamuya agiklanmasinda sermaye piyasasi mevzuati hukumlerine uyulur. Kamunun aydinlatilmasi
ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikasi olusturulur ve kamuya agiklanir.
Kamuya agiklanacak bilgiler zamanmda dogru, eksiksiz, anlasilabilir, yorumlanabilir, erisilebilir ve esit bir
bigimde kamunun kullanimina sunulur. Sirketin etik kurallan Yonetim Kurulu tarafindan belirlenir ve Genel
Kurulun bilgisine sunulur. Olusturulan etik kurallan ile ilgili uygulamalar kamuya agiklanir. §irketin sosyal
sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kurallann igerisinde yer alir.
Pay sahipligi haklarmin kuilanilmasinda Sirketin tabi oldugu mevzuata, isbu ana sbzle§emeye ve diger
Sjrket igi duzenlemelere uyulur. Yonetim Kurulu, pay sahipligi haklarmin kullanilmasmi saglayacak
onlemleri alir. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarmin genisletilmesi amacma yonelik olarak, haklarmin
kullanimini etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanimina sunulmasina ozen
gbsterir.
Yilhk faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dagitim onerisi, esas sozlesme degisiklik onerileri,
organizasyon degisiklikleri ve Sirketin faaliyeti hakkmdaki bnemli degisikleri igeren bilgilerin, Sjrketin
merkez ve subeleri ile elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat sekilde ulasmasmi saglayacak
sekilde incelemeye agik tutulmasma ozen gosterilir.
Genel Kurul gundem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazirlanan bilgilendirme dokumani ve gundem
maddelerine dayanak teskil eden diger belgeler de genel kurul toplantisina davet igin yapilan ilan tarihinden
itibaren ortaklann incelemesine agik tutulur.
Grup sirketleri ve diger ortaklarla gergeklesen ticari iliskiler piyasa fiyatlan gergevesinde gergeklestirilir.
Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotlari, sirketin gergek finanssal durumunu gbsterecek sekilde
hazirlanmasina ve Sirket faaliyet raporunun, Sirket faaliyetleri hakkmda aynntili bilgi vermesine ozen
gosterilir.
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Sermaye Piyasasi Kurulu'nca duzenlenmesi ongorulen mali tablo ve raporlar ile bagimsiz denetim raporu,
Sermaye Piyasasi Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasasi Kurulu'na
gbnderilecek ve kamuya duyurulacaktir.
FESiH VE TASFiYE
MADDE 24
§irket bu ana sozlef me ve Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Kanunu hukumleri uyannca fesih ve
tasfiye olunur. Sjrketin iflastan baska bir sebeple genel kurul tarafindan tasfiye karan alinmasi durumunda,
bu karar A grubu pay sahiplerinin haklanni ihlal edecek mahiyette ise, A grubu hissedarlann aynca
yapacaklan hususi bir toplantida onaylanmadikca gegerli olmaz.
Tasfiye islemleri tig kisilik bir tasfiye heyeti tarafindan yurutiJIur. Bu memurlan Genel Kurul seger ve atar.
Tasfiye memurlan kanun hukumleri uyannca tasfiye islemlerini yurutiJrler. Genel Kurul'ca karf it bir karar
alinmadikga bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Sirket namina imza etmeye yetkilidir.
Fesih ve tasfiye islemlerinde izlenecek usuller ana sbzlesme ve TTK mevzuatinin bu konudaki hukumlerine
tabidir.
TASFiYE SONUCU
MADDE 25
Sirketin iflastan baska bir sebepten infisahi veya tasfiyesi halinde, Sirket borglan odendikten sonra kalan
mevcudun %15'i (A) grubu pay sahiplerine odenir. Geriye kalan tutar Sirketin turn hissedarlanna odemis
olduklan sermaye miktan nispetinde dagitilir.
KANUNi HUKUMLER
MADDE 26
Bu ana sozlef mede bulunmayan hususlar hakkmda Turk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasasi Kanunu ve
ilgili mevzuat hukumleri uygulanir.
KURUMSAL YONETiM JLKELERiNE UYUM
MADDE 27
Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan uygulamasi zorunlu tutulan Kurumsal Yonetim Ilkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksizin yapilan islemler ve alman yonetim kurulu kararlan gegersiz olup esas
sozlefmeye aykm sayilir",
Kurumsal Yonetim ilkelerinin uygulanmasi bakimindan bnemli nitelikte sayilan islemlerde ve sjrketin her
turlu ilifkili taraf islemlerinde ve ugiincu kif Her lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilifkin iflemlerinde
Sermaye Piyasasi Kurulu'nun kurumsal yonetime ilifkin duzenlemelerine uyulur",
Yonetim kurulunda gorev alacak bagimsiz uyelerin sayisi ve nitelikleri Sermaye Piyasasi Kurulu'nun
kurumsal yonetime ilifkin duzenlemelerine gore tespit edilir."

8.3

Halka Arz ve Sermaye Piyasasi Araclan;

Sirketimiz; 2012 yilinda Menkul Kiymet ihraci nedeni ile Sermaye Piyasasi Kurumuna bafvuruda
bulunmuf, yapilan bafvuru kabul edilmif ve Sermaye Piyasasi Kurumu'nun 30.03.2012 tarih ve 2012/13
sayili bulteninde yayinlanmistir,
Spk'ya yapilan Halka Agilma Bafvurusu kabul edilmif mevcut sermaye olan 6.084.380TL 'nm halka arz
yolu ile 2.215.620 TL artirilarak 8.300.000TL ye gikarilmasi karar verilmiftir. Bu defa artmlan 2.215.620TL
sermaye her biri 4.25TL satif fiyati ile satilmasi Sermaye Piyasasi Kurumu'nm 13/11/2012 tarih ve 2492
sayili yazisi ile tarafimiza bildirilmistir. 2.215.620 TL degerli paylar Sermaye Piyasasi Kurumu'nun
23/11/2013 tarih ve 109/1205 sayili Kayda Alma Belgesi ile kayda ahnmiftir. 30/11-03/12-04/12 tarihlerinde
halka arz iflemi gergekief mif ve halka agilan paylarm tamamimn satif i gergeklefmiftir.
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Halka Arz Sonrasi Saglanan Fon Toplami:9.416.385,00TL, Sosyal Guvenlik Kurumuna Yapilan Prim
6demeler:1.223.167.00TL, Vergi Dairelerine Odenen Vergi Borglan : 364.142.92TL, Banka Kredileri igin
Bankalara Yapilan Odemeler:5.725.757,48TL, dir. Yapilan bdemeler sonrasi kalan tutar 1.683.317.60TL
olup, bu tutar isletmenin "Net isletme Sermayesi" noksanini tamamlamak uzere kullanilacaktir.

8.4

Vizyon, Misyon, Kalite Politikasi, Cahsan Memnuniyeti ve Cevre Politikasi

Vizyonumuz
Musterlerine en iyi servisi vermek icin, Baysan firma nin turn asamalarindaki surekli gelismesine
inanmaktadir. Bu baglamda etkili ileri teknoloji kullanirken uretgen ve de etkiii bir calisma ortamini
yaratmaktadir. Baysan, ortak hedeflerle yonetilmesi gerektigi farkindaligmin da farkmdadir.
Misyonumuz
Baysan Trafo komponentleri diinyasindaki uluslar arasi ana durusunu turn mu§terilerine hizh, etkili ve de
efektif bir cerceve dahilinde kurulmasi igin ve de devamliligjni saglamak igin gaba gostermektedir.
Kalite Politikasi
Kalite Yonetim Sisteminin surekli iyilestirilmesi ve gelistirilmesi yoluyla, mu§terilerimizin guvenini kazanmak
Urun ve hizmet kalitemiz ile musteri memnuniyetini surekliligini arttirmak.
Musteri ihtiyag ve beklentilerini en dogru §ekilde tespit edip, taleplerini maksimum seviyede karsilamak.
Sektordeki yeniliklerin takipgisi olmak ve ilgili yatinmlan yapmak
Surekli geli§me hedeflenerek, uretim verimliligini arttirmak ve kaliteyi guvence altma almak.
Firmamiz ISO9001: 2008 Kalite Yonetim Sistem sertifikasina sahiptirve bu sayede kalitesi guvence altina
alinmistir.
Baysan ISO9001 kalite sistemi sertifikasyonuna sahiptir.
Kaynak prosesimizde, Uluslararasi kaynak muhendisligi belgesine sahip kaynak muhendisi ve EN 287-1' e
gore sertifikalandinlmi§ kaynakgilar gahsmaktadir.
2010 yilinda, DIN 18800-7, EN 15085 CL-2 ve ISO 3834-2 Kaynakli imalata yeterlilik belgeleri almarak,
firmamizm kaynakli Imalat kalitesi belgelendlrilmiftir.
Turn urunlerimiz kalite departmani tarafindan onaylanarak musteriye iletilmektedir.
Muhendis ve teknisyenleri ile guglu bir teknik kadroya sahip olan BAYSAN TRAFO, Kalitenin ortak bir
sorumluluk oldugu bilincine sahip olan turn galisanlari ile sektordeki faaliyetleri ne devam etmektedir.
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Qalisan Memnuniyeti ve Cevre Politikasi
BAYSAN Grup olarak en ust kalite seviyesinde uretmekte oldugumuz Dalga Duvar, Dalga Duvarli Kazan,
Gug Kazani ve Radyator uretim ve sevkiyat isjerinde dogal gevrenin ve galisanlarm is sagligi ve
guvenliginin istisnasiz korunmasi igin turn riskleri tespit etmek, minimizasyon igin gerekli turn tedbirleri
almak.
Baysan ISO14001 Qevre Yonetim Sistemi ve OHSAS 18001 is sagligi ve Guvenligi Yonetim sistemi
sertifikasyonuna sahiptir.
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Olusturdugumuz is Sagligi ve Guvenligi & Qevre Yonetim Sistemini surekli iyilestirerek, hem
galisanlanmiza hem de risklerimizden etkilenmesi muhtemel diger kisjlere saglikli ve giivenli bir ortami
saglamak, kirliligin onlenmesi icin turn onlemleri alarak, ornekler teskil etmek.
is Sagligi ve Guvenligi & Qevre faaliyetlerimiz ile yururlulQkteki mevzuatlara ve diger sartlara uymak,
gerekli noktalarda uluslararasi boyutlarda calismalarimizi koordine etmek.
Dogal kaynaklann etkin kullanimini saglayarak kurumsal verimliligi saglamak.
i§ Sagligi ve Guvenligi & Qevre kurallarini belirler, faaliyetlerimizden etkilenebilecek kisjlerin bu kurallara
uyumunu §art ko§mak.
is Sagligi ve Guvenligi & Qevre faaliyetlerimiz icerisine turn galisanlarimizin katilimini saglayarak,
bilgilendirmek, egitmek, denetlemek ve isletmede yiiksek biling olusmasini saglamak. Egitimler ile bildirim
yaparak, anketler ile geri donus yapilmasmi saglamak.
Sistemimizi ve politikamizi zaman icerisindeki gelismeleri de goz onunde bulundurarak, gerekli esnek
yapiya ulasmak ve kurumsal katma deger saglamasi amaciyla surekli iyilestirmek.
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Baysan Trafo Radyatorleri Sanayi ve Ticaret Anonim §irketi
Genel Kurulu'nun Calisma Esas ve Usulleri Hakkmda
ig Yonerge
BiRiNCi BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar
Amag ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu ig Yonergenin amaci; Baysan Trafo Radyatorleri Sanayi ve Ticaret Anonim §irketi Genel
Kurulu'nun galisma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sozlesme hukumleri gergevesinde
belirlenmesidir. Bu Ig Yonerge, Baysan Trafo Radyatorleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketinin turn olagan
ve olaganustu genel kurul toplantilarmi kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu ig Yonerge, Anonim ^irKetlerin Genel Kurul Toplantilannm Usui Ve Esaslan ile Bu
Toplantilarda Bulunacak Gumruk Ve Ticaret Bakanligi Temsilcileri Hakkmda Yonetmelik hukumlerine
uygun olarak yonetim kurulunca hazirlanmistir.
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Tanimlar
MADDE 3- (1) Bu Ig Yonergede gegen;
a) Birlesim: Genel kurulun bir gunluk toplantisini,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayili Turk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birlesimin dinlenme, yemek arasi ve benzeri nedenlerle kesilen
bblumlerinden her birini,
g) Toplanti: Olagan ve olaganustu genel kurul toplantilarini,
d) Toplanti bafkanligj: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fikrasina uygun olarak genel kurul tarafindan
toplantiyi yonetmek uzere segilen toplanti bafkanindan, gereginde genel kurulca segilen toplanti bafkan
yardimcisindan, toplanti baskaninca belirlenen tutanak yazmanindan ve toplanti baskaninin gerekli
gbrmesi halinde oy toplama memurundan oluf ankurulu,
ifade eder.
JKlNCi SOLUM
Genel Kurulun Calisma Usui ve Esaslan
Uyulacak hukumler
MADDE 4 - (1) Toplanti, Kanunun, ilgili mevzuatin ve esas sozlef menin genel kurula ilifkin hukumlerine
uygun olarak yapilir.
Toplanti yerine giris ve hazirliklar
MADDE 5 - (1) Toplanti yerine, yonetim kurulu tarafindan duzenlenen hazir bulunanlar listesine kayitli pay
sahipleri veya bunlann temsilcileri, yonetim kurulu uyeleri, denetgi, gbrevlendirilmis ise Bakanlik temsilcisi
ve toplanti baskanligma segilecek veya gbrevlendirilecek kifiler ile firketin yoneticileri, galisanlari,
misafirler, ses ve goruntu alma teknisyenleri, basin mensuplari da toplanti yerine girebilir.
(2) Toplanti yerine girifte, gergek kif i pay sahipleri ile tayin edilen temsilcilerin kimlik gostermeleri, gergek
ki§i pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini gostermeleri, tuzel kisi pay
sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazir bulunanlar listesinde
kendileri igin gosterilmis yerleri imzalamalari farttir. Soz konusu kontrol iflemleri, yonetim kurulunca veya
yonetim kurulunca gorevlendirilen bir veya birden fazla yonetim kurulu uyesince yahut yonetim
kuruluncagorevlendirilen kisi veya kifiler tarafindan yapilir.
(3) Turn pay sahiplerini alacak sekilde toplanti yerinin hazirlanmasina, toplanti sirasinda ihtiyag duyulacak
kirtasiyenin, dokumanlann, arag ve gereglerin toplanti yerinde hazir bulundurulmasina ilifkin gorevler
yonetim kurulunca yerine getirilir. Toplanti, sesli ve goruntulu fekilde kayda almabilir.
Toplantimn agilmasi
MADDE 6 - (1) Toplanti firket merkezinin bulundugu yerde veya firket merkezinin bulundugu fehrin
elverifli bir yerinde veya tesislerinin bulundugu mahalde veya pay sahiplerinin katilimmi arttirmak amaciyla
pay sahipleri arasmda ef itsizlige yol agmayacak ve pay sahiplerinin mumkun olan en az maliyetle katilimmi
saglayacak fekilde pay sahiplerinin sayisal gogunlugunun bulundugu yerde, onceden ilan edilmif zamanda
yonetim kurulu bafkani ya da bafkan yardimcisi veya yonetim kurulu uyelerinden birisi tarafindan, firket
esas sozlefmesinde "Genel Kurul toplantilannda Turk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatinin ongbrdugii
toplanti ve karar nisaplanna ait hukumleri uygulanir" hiikmu geregince Kanunun 418 inci ve 421 inci
maddelerinde belirtilen nisaplann saglandiginm bir tutanakla tespiti uzerine agilir.
Toplanti baskanligmin olufturulmasi
MADDE 7- (1) Bu ig Ybnergenin 6 nci maddesi hukmu uyannca toplantiyi agan kifinin ybnetiminde
oncelikle onerilen adaylar arasindan genel kurulun ybnetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma
zorunlulugu da bulunmayan bir bafkan ve gerek gbrulurse bafkan yardimcisi segilir.
(2) Bafkan tarafindan en az bir tutanak yazmani ve gerekli gbrulurse yeteri kadar oy toplama memuru ile
yine elektronik genel kurul sisteminin kesintisiz bir fekilde iflemesi igin yeteri kadar teknik ve idari uzman
gorevlendirilir.
(3) Toplanti bafkanligj, toplanti tutanagmi ve bu tutanaga dayanak olufturan diger evraki imzalama
hususunda yetkilidir.
(4) Toplanti bafkani genel kurul toplantisini yonetirken Kanuna, esas sozlefmeye ve bu ig Yonerge
hukumlerine uygun hareket eder.
Toplanti baskanligmin gorev ve yetkileri
MADDE 8 - (1) Toplanti bafkanligj, bafkanin ybnetiminde a§agida belirtilen gorevleri yerine getirir:
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a) Toplantinin ilanda gosterilen adreste yapilip yapilmadigmi ve esas sozlesmede belirtilmisse toplanti
yerinin buna uygun olup olmadigini incelemek.
b) Genel kurulun toplantiya, esas sozlesmede gosterilen sekilde, sjrket internet sitesinde ve Turkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde yayimlanan ilanla gagnhp gagnlmadigini, bu cagrimn, ilan ve toplanti gunleri haric olmak
uzere, toplanti tarihinden en az ug hafta once yapilipyapilmadigjm, Kamuyu Aydinlatma Platformu ile
Sermaye Piyasasi Kurulu'nca belirlenen diger yerlerde yayimlanan ilanla gagirip gagirmadigini incelemek
ve bu durumu toplanti tutanagina gegirmek.
c) Toplanti yerine giris yetkisi olmayanlann, toplantiya girip girmediklerini ve toplanti yerine girisle ilgili
olarak bu ig Yonergenin 5 inci maddesinin ikinci fikrasmda hukum altma alman gorevlerin yonetim
kurulunca yerine getirilip getirilmedigini kontrol etmek.
g) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyannca gagrisiz toplanmasi halinde pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin tumunun hazir bulunup bulunmadigini, toplantinin bu sekilde yapilmasina itiraz olup
olmadigini ve nisabm toplanti sonuna kadar korunup korunmadigmi incelemek.
d) Degisjklige gidilmis ise degisiklikleri de igeren esas sbzle§menin, pay defterinin, yonetim kurulu yillik
faaliyet raporunun, denetgi raporlarmin, finansal tablolann, gundemin, gundemde esas sbzlesme degisikligi
varsa yonetim kurulunca hazirlanmis degisiklik tasarisinin, esas sozle§me degisikligi Gumruk ve Ticaret
Bakanliginin iznine tabi olmasi durumunda ise Bakanliktan alman izin yazisi ve eki degisiklik tasarisinin,
yonetim kurulu tarafindan duzenlenmis hazir bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme uzerine toplantiya
gagnlmissa bir onceki toplantiya iliskin erteleme tutanagmin ve toplantiya ili§kin diger gereklibelgelerin
eksiksiz bir bigimde toplanti yerinde bulunup bulunmadigini tespit etmek ve bu durumu toplanti tutanaginda
belirtmek.
e) Hazir bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katilanlann kimlik
kontrolunu itiraz veya luzum uzerine yapmak ve temsil belgelerinin dogrulugunu kontrol etmek.
f) Murahhas uyeler ile en az bir yonetim kurulu uyesinin ve denetime tabi sirketlerde denetginin toplantida
hazir olup olmadigini tespit etmek ve bu durumu toplanti tutanaginda belirtmek.
g) Gundem gergevesinde genel kurul galismalarim yonetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde
gundem disina gikilmasini bnlemek, toplanti duzenini saglamak, bunun igin gerekli tedbirleri almak.
g) Birlesimleri ve oturumlan agmak, kapatmak ve toplantiyi kapatmak.
h) Muzakere edilen hususlara ili§kin karar, tasan, tutanak, rapor, oneri ve benzeri belgeleri genel kurula
okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konusmak isteyenlere sbz vermek.
i) Genel kurulca verilecek kararlara iliskin oylama yaptirmak ve sonuglanni bildirmek.
i) Toplanti igin asgari nisabm toplantinin basinda, devaminda ve sonunda muhafaza edilip edilmedigini,
kararlann Kanun ve esas s6zle§mede bngorQIen nisaplara uygun olarak alinip alinmadigjni gbzetmek.
j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafindan yapilan bildirimleri genel kurula agiklamak.
k) Kanunun 436 nci maddesi uyannca, oy hakkindan yoksun olanlarin anilan maddede belirtilen kararlarda
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getirilen her turlu smirlamayi gbzetmek.
I) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi uzerine finansal tablolann muzakeresi ve buna
bagli konulann gbrtisulmesini, genel kurulun bu konuda karar almasina gerek olmaksizin bir ay sonra
yapilacak toplantida gbrusulmek uzere ertelemek.
m) Genel kurul galismalanna ait tutanaklarin duzenlenmesini saglamak, itirazlan tutanaga gegirmek, karar
ve tutanaklari imzalamak, toplantida alman kararlara iliskin lehte ve aleyhte kullanilan oylan higbir
tereddude yer vermeyecek sekilde toplanti tutanaginda belirtmek.
n) Toplanti tutanagmi, yonetim kurulu yillik faaliyet raporunu, denetime tabi sirketlerde denetgi raporlarmi,
finansal tablolari, hazir bulunanlar listesini, giindemi, onergeleri, varsa segimlerin oy kagjtlarmi ve
tutanaklarmi ve toplantiyla ilgili turn belgeleri toplanti bitiminde bir tutanakla hazir bulunan yonetim kurulu
uyelerinden birine teslim etmek.
Gundemin gorCisulmesine gegilmeden once yapilacak isjemler
MADDE 9 - (1) Toplanti baskam, genel kurula toplanti gundemini okur veya okutur.
Balkan tarafindan gundem maddelerinin gbru§ulme sirasma ili§kin bir degisiklik bnerisi olup
olmadigj sorulur, eger bir oneri varsa bu durum genel kurulun onayma sunulur. Toplantida
hazir bulunan oylarm gogunlugunun karanyla gundem maddelerinin gorusulme sirasi
degisjirilebilir.
Gundem ve gundem maddelerinin goriisiilmesi
MADDE 10 - (1) Olagan genel kurul gundeminde asagidaki hususlarm yer almasi
zorunludur:
a) Agilis ve toplanti baskanligmin olusturulmasi.
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b) Yonetim Kuruiu yillik faaliyet raporunun, denetime tabi sirketlerde denetgi raporiarinin ve finansal
tablolann gbrusulmesi.
c) Yonetim Kurulu uyeleri ile varsa denetgilerin ibralan.
g) Suresi dolan yonetim kurulu uyeleri ile denetime tabi sirketlerde denetginin segimi.
d) Yonetim Kurulu uyelerinin ucretleri ile huzur hakki, ikramiye ve prim gibi haklarmin belirlenmesi.
e) Karm kullamm seklinin, dagjtiminin ve kazang paylan oranlarmin belirlenmesi.
f) Varsa esas sbzlesme degisikliklerinin gbrusulmesi.
g) Gerekli gorulen diger konular.
(2) Olaganustu genel kurul toplantisinm gundemini, toplanti yapilmasmi gerektiren sebepler olusturur.
(3) A§agida belirtilen istisnalar dismda, toplanti gundeminde yer almayan konular gbru§ulemez ve karara
baglanamaz:
a) Ortaklann tamammin hazir bulunmasi halinde, gundeme oybirligi ile konu Have edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyannca, herhangi bir pay sahibinin ozel denetim talebi, gundemde yer alip
almadigma bakilmaksizin genel kurulca karara baglanir.
c) Yonetim Kurulu uyelerinin gbrevden almmalan ve yenilerinin segimi hususlan, yil sonu finansal tablolann
muzakeresi maddesiyle ilgili sayilir ve gundemde konuya iliskin madde bulunup bulunmadigina
bakilmaksizin istem halinde dogrudan gorusulerek karar verilir.
g) Gundemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, baglilik yukumunun ihlali, birgok sirkette uyelik
sebebiyle gbrevin ifasmda gugluk, gegimsizlik, nufuzun kbtuye kullanilmasi gibi hakli sebeplerin varligj
halinde, yonetim kurulu uyelerinin gbrevdenalinmasi ve yerine yenilerinin segilmesi hususlan genel kurulda
hazir bulunanlann oy gokluguyla gundeme aimir.
(4) Genel kurulda muzakere edilerek karara baglanmis gundem maddesi, hazir bulunanlann oy birligi ile
karar verilmedikge yeniden gorusulup karara baglanamaz.
(5) Yapilan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanhkga, sirket genel kurulunda gbrusulmesi
istenen konular gundeme konulur.
(6) Gundem, genel kurulu toplantiya gagiran tarafindan belirlenir.
Toplantida soz alma
MADDE 11 - (1) Gbrusulmekte olan gundem maddesi uzerinde sbz almak isteyen paysahipleri veya diger
ilgililer durumu toplanti baskanligina bildirirler. Baskanlik soz alacak kisileri genel kurula agiklar ve basvuru
sirasina gore bu kisilere sbz hakki verir. Kendisine sbz sirasi gelen kisi, toplanti yerinde bulunmuyor ise
sbz hakkmi kaybeder. Konusmalar, bunun igin aynlan yerden, genel kurula hitaben yapilir. Kisiler kendi
aralannda konusma siralarmi degistirebilirler. Konusma suresinin sinirlandirilmasi halinde, sirasi gelip
konusmasim yapan bir kisj, konusma suresi doldugu zaman, ancak kendinden sonra konu§acak ilk kisi
konusma hakkmi verdigi takdirde konusmasim, o kisinin konu§ma suresi iginde tamamlamak
kos, uluylasurdurebilir. Diger bir bigimde konusma suresi uzatilamaz.
(2) Toplanti baskamnca, gbrusulen konular hakkmda agiklamada bulunmak isteyen yonetim kurulu uyeleri
ile denetgiye siraya bakilmaksizin sbz verilebilir.
(3) Konusmalann suresi, baskamn veya pay sahiplerinin bnerisi uzerine, gundemin yogunlugu, gbrusulmesi
gerekli konulann goklugu, bnemi ve soz almak isteyenlerin sayismagbre genel kurulca kararlastinlir. Bu gibi
durumlarda, genel kurul, once konusma suresinin sinirlanmasimn gerekip gerekmeyecegini ve sonra da
surenin ne olacagi konulannda, ayri ayri oylamayla karar verir.
Oylama ve oy kullanma usulii
MADDE 12 - (1) Oylamaya baslamadan once, toplanti ba§kani, oylanacak konuyu genel kurula agiklar. Bir
karar taslaginin oylamasi yapilacak ise, bu yazili olarak saptamp okunduktan sonra, oylamaya gegilir.
Oylamaya gegilecegi agiklandiktan sonra, ancak usul hakkmda sbz istenebilir. Bu sirada, talep etmesine
ragmen kendisine soz verilmemis pay sahibi varsa, hatirlatmasi ve Baskanca dogrulanmasi kosuluyla
konusma hakkmi kullamr.
Oylamaya gegildikten sonra sbz verilmez.
(2) Toplantida gbrusulen konulara iliskin oylar, sirket esas sbzlesmesinin 14. Maddenin c. Bendinde de
belirtildigi gibi kullamlir. Hazir olan reylerin ytizde onu(%10) istedigi takdirde oylar oy pusulalan kullanilmak
suretiyle de istimal edilir. Bu oylar toplanti baskanliginca sayilir. Gerektiginde, ba§kanlik, oy sayiminda
yardimci olmak uzere yeter sayida kisiyi gorevlendirebilir. El kaldirmayanlar veya oy pusulalarmi
kullanmayanlar "ret" oyu vermis sayilir ve bu oylar degerlendirmede ilgili kararm aleyhinde verilmis kabul
edilir.
Toplanti tutanagmm diizenlenmesi
MADDE 13 - (1) Toplanti baskamnca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlarmsahip olduklan paylan,
gruplan, sayilan ve itibari degerlerini gbsteren hazir bulunanlar iistesiimzalamr, genel kurulda sorulan
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sorularm ve verilen cevaplarin bzet olarak, alman kararlarmve her bir karar igin kullanilan olumlu ve
olumsuz oylarm sayilarmin tutanakta agik birsekilde gosterilmesi ile tutanagm Kanun ve ilgili mevzuatta
belirtilen esaslara uygun olarakduzenlenmesi saglanir.
(2) Genel kurul tutanagi toplanti yerinde ve toplanti sirasmda daktiloyla, bilgisayarlaveya okunakli sekilde
murekkepli kalem kullanilmak suretiyle el yazisiyla duzenlenir. Tutanagm bilgisayarda yazilabilmesi igin
toplanti yerinde giktilarm alinmasma imkan saglayacak bir yazicinm olmasi sarttir.
(3) Tutanak en az iki nusha halinde duzenlenir ve tutanagm her sayfasi, toplantiba§kanligi ile katilmis
olmasi halinde Bakanlik temsilcisi tarafindan imzalanir.
(4) Tutanakta; sirketin ticaret unvani, toplanti tarihi ve yeri, sjrketin paylarinm toplam itibari degeri ve pay
adedi, toplantida asaleten ve temsilen olmak uzere temsil edilen toplam pay adedi, katilmissa Bakanlik
temsilcisinin adi ve soyadi ile gorevlendirme yazismm tarih ve sayisi, toplanti ilanh yapihyorsa davetin ne
surette yapildigi, ilansiz yapihyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
(5) Toplantida alman kararlara iliskin oy miktarlan, higbir tereddutte yer vermeyecek sekilde rakamla ve
yaziyla tutanakta belirtilir.
(6) Toplantida alman kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanaga gegirtmek isteyenlerin adi,
soyadi ve muhalefet gerekgeleri tutanaga yazihr.
(7) Muhalefet gerekgesinin yazili olarak verilmesi halinde, bu yazi tutanaga eklenir. Tutanakta, muhalefetini
belirten ortagm veya temsilcisinin adi, soyadi yazihr ve muhalefet yazismm ekte oldugu belirtilir. Tutanaga
eklenen muhalefet yazisi toplanti baskanhgi ve katilmissa Bakanlik temsilcisi tarafindan imzalanir.
Toplanti sonunda yapilacak isjemler
MADDE 14- (1) Toplanti ba§kani, toplanti sonunda tutanaginin bir nushasmi ve genel kurulla ilgili diger turn
evraki toplantida hazir bulunan yonetim kurulu uyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasmda
duzenlenecek ayri bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yonetim Kurulu, toplanti tarihinden itibaren en geg on be§ gun igerisinde, tutanagm noterce onaylanmis
bir suretini ticaret sicili mudurlugune vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususlan tescil ve
ilan ettirmekle yukumludur.
(3) Tutanak, internet sitesi agmakla yukumlO olan sirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geg bes gun
igerisinde internet sitesine de konulur.
(4) Toplanti baskani aynca, hazir bulunanlar listesinin, gundemin ve genel kurul toplanti tutanaginin bir
nushasmi katilmis olmasi halinde Bakanlik temsilcisine teslim eder.
UCUNCU BOLUM
Cesjtli Hukumler
Bakanlik temsilcisinin katihmi ve genel kurul toplantisina iliskin belgeler
MADDE 15 - (1) Bakanlik temsilcisinin katilimi zorunlu olan toplantilar igin temsilcinin istenmesine ve bu
temsilcinin gorev ve yetkilerine iliskin Anonim SirketlerinGenel Kurul Toplantilarmin Usui ve Esaslan ile Bu
Toplantilarda Bulunacak Gumruk ve Ticaret Bakanligi Temsilcileri Hakkmda Ybnetmelik hukumleri sakhdir.
(2) Genel kurula katilabilecekler ve hazir bulunanlar listesinin hazirlanmasinda, genel kurulda kullanilacak
temsil belgeleri ile toplanti tutanaginin duzenlenmesinde birinci fikrada belirtilen Ybnetmelik hukumlerine
uyulmasi zorunludur.
ig Yonergede ongbrulmemis durumlar
MADDE 16 - (1) Toplantilarda, bu ig Yonergede bngbrulmemi§ bir durumla karsilasilmasi halinde genel
kurulca verilecek karar dogrultusunda hareket edilir.
ig Yonergenin kabulu ve degisiklikler
MADDE 17 - (1) Bu ig Yonerge, Baysan Trafo Radyatorleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
genel kurulunun onayi ile yonetim kurulu tarafindan yururluge konulur, tescil ve ilan edilir. ig Yonergede
yapilacak degisiklikler de ayni usule tabidir.
ig Yonergenin yuriirlugii
MADDE 18 - (1) Bu ig Yonerge, Baysan Trafo Radyatorleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketinin
28/03/2013 tarihli Olagan Genel Kurul toplantisinda onaylanmasini takiben Turkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilani tarihinde yururluge gire
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