
Baysan Trafo Radyatorleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 
31 Mart 2014 Tarihinde Yapilan 

Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi 

Baysan Trafo Radyatorleri Sanayi ve Ticaret Anonim §irketinin 2013 yih Olagan Genel Kurul toplantisi 
31.03.2014 tarihinde, Saat 14:00 de, Yazlik Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad. No:87/A Golcuk- KOCAELI 
adresinde, Gumruk ve Ticaret Bakanligi'nin Kocaeli II Mudiirliigu'nun 26.03.2014 tarih ve 604 sayili 
yazilanyla gorevlendirilen Bakanlik Temsilcisi Saym Muazzer TEMEL'm gozetiminde yapilmistir. 

Toplantiya ait davet, Kanun ve Ana Sozlesme'de ongoruldugu gibi ve giindemi de ihtiva edecek sekilde, 
Ttirkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13 Mart 2014 tarihli 8527 sayili niishasinin 917-918'inci sahifesinde ve 
§irketimizin www.baysantrafo.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplanti gun ve giindeminin 
bildirilmesi suresi icinde yapilmistir. 

Hazirun cetvelinin tetkikinde, Sirket'in toplam 8.300.000,00 TL'lik sermayesine tekabiil eden 830.000.000 
adet hisseden; 5.475.942,00-TL'lik sermayeye karsilik 547.594.200 adet hissenin vakaleten, toplantida 
temsil edildiginin ve boylece gerek kanun gerekse Ana Sozlesme'de ongorulen asgari toplanti nisabinin 
mevcut oldugunun anlasilmasi iizerine toplanti, Saym Cemal ERDOGAN tarafmdan acilarak gundemin 
goriisulmesine gecdmistir. 

Giindem geregince yapilan miizakereler neticesmde asagidaki kararlar alinmistir. 

1) Giindemin 1. Maddesi geregince, Genel Kurul'un yonetimi ile gorevli Toplanti baskanligi se^imi yapildi. 
Toplanti baskanligina Saym Cemal EPvDOGAN katilanlann oy birligi ile se9ildi. Katiplige Saym Tuna 
DEMIRHAN toplanti baskani ile birlikte hareket etmek iizere atandi. 

Baskan, hazir bulunanlara tesekkur etti ve gtodemin ikinci maddesine gefilecegini bildirdi. 

2) Giindemin 2. Maddesi geregince, SPK diizenlemeleri dogrultusunda konsolide fmansal tablo hazirlama 
yukiimluliigii bulunan §irketimizin, 2013 yih faaliyetleri hakkmda TTK ve SPK diizenlemeleri 
dogrultusunda hazirlanan Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasma ge9ildi. Toplantida hazir 
bulunan Yonetim Kurulu Uyesi Saym Selim OGUL tarafmdan Faaliyet raporu okundu ve miizakereye 
a^ildi. Soz alan olmadi. 

3) Giindemin 3. Maddesi geregince , SPK diizenlemeleri dogrultusunda konsolide fmansal tablo 
hazirlama yiikiimliiliigu bulunan Sirketimizin, 2013 yih faaliyetleri hakkmda TTK ve SPK diizenlemeleri 
dogrultusunda hazirlanan Finansal Tablolar ve Bagimsiz Denetim Raporu Selim OGUL tarafmdan 
okundu. 

Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri.XI No:29 sayili "Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya ili§kin 
Esaslar Tebligi" uyarmca Uluslar arasi Finansal Raporlama Standartlari'na (UFRS) uygun olarak 
hazirlanan Bagimsiz Denetimden Gefmis konsolide fmansal tablolar okundu ve iizerinde miizakere 
a^ildi. Yapilan miizakerelerden sonra 31.12.2013 tarihli konsolide Bilanfo ve konsolide Gelir Tablosu 
ile Vergi Usui Kanunu'na gore, hazirlanan mali tablolar, yapilan miizakerelerden sonra, toplantiya 
katilanlann (547.594.200 adet pay ile) oy birligi ile onaylandi. 

4) 2013 Yih Net Donem Karinm kullanim seklinin, dagitimmm ve kazanc paylan oranlarmm belirlenmesi 
konusunda, Sirket Yonetim Kurulunun teklifinin goriisulmesine gecildi, 



"Baysan Trafo Radyatorleri San. ve Tic. A.§. yonetimi tarafmdan hazirlanan ve AC Istanbul 
Uluslararasi Bagimsiz Denetim SMMM A.S. tarafmdan denetlenen, 01 Ocak 2013 - 31 Aralik 2013 
hesap donemine iliskin, UFRS esasma gore hazirlanan finansal tablolar da 282.185.000 TL "Konsolide 
Net Donem Kan" elde edilmis olup, bunun 270.098.00 TL ana ortakliga dtisen net donem kandir. 
Sirketimiz ile bagli ortakligimn sermaye gereksinimleri, yatirim ve finansman politikalan karhlik ve 
nakit durumu dikkate almarak 2013 ydinin karmin dagitilmamasi, toplantiya katilanlann (547.594.200 
adet pay) oy birligi ile kabul edildi. 

5) Yonetim Kurulu tiyeleri 2013 yih faaliyetleri ile hesap ve islemlerinden dolayi ibra edilmelerini Genel 
Kurul'un onayina sundu. Yonetim Kurulu uyelerinin her biri kendi ibralarmda sahibi olduklan paylardan 
dogan oy haklarmi kullanmayarak toplantiya katilanlarm oy birligi ile ibra edildiler. 

6) Donem icerisinde Saym Yesim AKBASOGLU'un istifasi ile bosalan Yonetim Kurulu Uyeligi'ne 
19177222450 T.C. Krmlik No'lu Saym Ramazan Burak TELLI, Saym Vildan BAYDAR'm Istifasi ile 
bosalan Yonetim Kurulu Uyeligi'ne 42407043228 T.C. Kimlik No'lu Selim OGUL'un atanmis 
olduklan Genel Kurul'un bilgi ve onayina sunuldu ve soz konusu degisiklikler toplantiya katilan 
ortaklarm (547.594.200 adet pay) oy birligi ile onaylandi. 

7) Yapilan secim sonucunda Yonetim Kurulu tiye adedi 5 ve gorev siirelerinin 1 yil olarak belirlenmesine 
karar verildi. 

Yonetim Kurulu Bagimsiz iiyeliklerine 
Sn. Taskin DEMIR (TC No : 482413 76768) 
Sn. Ali OZTURK'nin (TC No : 18064260018) 
Yonetim Kurulu'nun diger iiyeliklerine 
Saym Ramazan Burak TELLI (T.C No : 19177222450) 
Saym Selim OGUL (T.C No :42407043228) 
Saym Tuncer BAYDAR (Tc No : 113 77145010) 

2014 yih hesaplanni incelemek amaciyla toplanacak Olagan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak iizere 
se9ilmelerine, toplantiya katilan ortaklarm (547.594.200 adet pay)oy birligi ile se9ildiler. 

8) Bagimsiz Yonetim Kurulu iiyelerine Net 500 TL huzur hakki odenmesine, diger Yonetim Kurulu 
iiyelerine kendi aralarmda se9ecekleri Yonetim Kurulu Baskanina Net 5.000 TL Diger Yonetim Kurulu 
iiyelerine Net 500 TL huzur hakki odenmesine toplantiya katilan ortaklarm (547.594.200 pay adedi) oy 
birligi ile karar verildi. 

9) Sermaye Piyasasi Kurulu tarafmdan yaymlanan "Sermaye Piyasasi"nda Bagimsiz Denetim Standartlan 
Hakkmda Teblig" esaslanna uygun olarak, 2014 yihna iliskin fmansal tablolarimn denedenmesi i9in AC 
Istanbul Uluslararasi Bagimsiz Denetim ve SMMM A.S.'nin se9ilmesi kararmm onaylanmasi, 
toplantiya katilanlarm (547.594.200 adet pay) oy birligi ile kabul edildi. 

10) Yonetim Kurulu Uyelerine Sirket"in konusuna giren isleri bizzat veya baskalan adma yapmalan ve bu 
nev"i isleri yapan sirketlerde ortak olabilmeleri ve diger islemleri yapabilmeleri hususunda, Ttirk 
Ticaret Kanunu"nun 395. ve 396"nci maddeleri geregince izin verilmesine toplantiya katilan ortaklarm 
(547.594.200 adet pay) oy birligi ile karar verildi. 



Hissedarlara SPK mevzuati, diger vasal dixzenlemeler ve sirket ana sozlesmesi huktimleri ferfevesinde 
hesaplanan dagitilabilir kardan, sirketin mali durumu da goz online alinarak makul olan oranda nakit 
ve/veya bedelsiz hisse olarak kar payi dagitimi yapilmaktadir. 

Ana Sozlesme Madde 20 Kar'm Tespiti ve Dagitimi: 

Sirketin faaliyet donemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Sirketin genel giderleri ile muhtelif 
amortisman gibi sirketfe odenmesi veya ayrilmasi zorunlu olan miktarlar ile sirket tiizel kisiligi 
tarafmdan odenmesi zorunlu vergiler diisuldukten sonra geriye kalan ve yillik bilan9oda gorulen net kar, 
varsa ge9mis yd zararlannin dusiilmesinden sonra, sirasiyla asagida gosterilen sekilde tevzi olunur. 

Genel Kanuni Yedek Akce: 
a) % 5 kanuni yedek ak9e aynhr. 

b) Geri kalan kismindan, varsa yil icinde yapdan bagis. tutannin ilavesi ile bulunacak meblag 
tizerinden, genel kurul tarafmdan belirlenecek kar dagitim politikasi 9er9evesinde ve ilgili 
mevzuat hukumlerine uygun olarak kar payi aynlir. 
c) Yukandaki indirimler yapddiktan soma, kalan kisminin, %10 (A) grubu pay sahiplerine paylari 
oramnda dagitilmak iizere ayrilir. 

d) Yukarda ki bender uyarinca yapdan dagitimdan sonra kalan karin en fazla %15'i Yonetim kurulunun 
teklifi ve genel kurulun karari ile §irketin yonetim kurulu iiyeleri ile memur, mustahdem ve i^derine 
tahsis olunabilir. 

e) Arta kalan kisim, Sirket Yonetim Kurulunun teklifi iizerine Genel Kurul karari ile kismen veya 
tamamen kar payi olarak dagitilabilir veya TTK uyarinca kendi istegi ile ayirdigi yedek ak9e olarak 
gelecek yillara devredebdir. 

Genel Kanuni Yedek Akce : 

g) Pay sahipleriyle kara istirak eden diger kimselere dagitilmasi kararla§tirdmis olan kisimdan, odenmis 
sermayenin % 5'i oranmda kar payi diisuldukten sonra bulunan tutarin onda biri, TTK uyarmca genel 
kanuni yedek ak9eye eklenir. 

Yasa hiikmti ile ayrilmasi gereken yedek ak9eler ayrilmadik9a ve esas sozlesmede pay sahipleri i9in 
belirlenen kar payi nakden veya pay bi9iminde dagmlmadik9a; baska yedek ak9e ayrilmasma, ertesi yila 
kar aktarilmasma ve temettu dagitimmda imtiyazli pay sahiplerine, katilma, kurucu ve adi intifa senedi 
sahiplerine, yonetim kurulu iiyeleri ile memur, mustahdem ve i^ilere, 9esidi a n g a r i a kurulmus olan 
vakiflara ve bu gibi kisi ve/veya kurumlara kar payi dagitilmasma karar verilemez. Kar payi dagitim 
tarihi itibariyla mevcut paylarm tiimune bunalarm ihra9 ve ihtisap tarihleri dikkate alinmaksizm esit 
olarak dagitilir. 
Dagitilmasma karar verilen karm dagitim sekli ve zamam yonetim kurulunun bu konVlaki teklifi iizerine 

Kar Payi: 

Kar Payi: 



Sirket Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 20. maddesi hukumleri ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun konuya 
iliskin duzenlemelerine uymak kaydiyle ortaklarma kar payi avansi dagitabdir. 

Bilgilendirme Politikasi 
Bilgilerin kamuya aciklanmasinda sermaye piyasasi mevzuati hukumlerine uyulur. Kamunun 
aydinlatdmasi ile ilgili olarak bir bdgilendirme politikasi olusturulur ve kamuya a9iklamr. 
Kamuya a9iklanacak bdgiler zamaninda dogru, eksiksiz, anlasdabdir, yorumlanabdir, erisdebilir ve esit 
bir bicimde kamunun kullanimma sunulur. Sirketin etik kurallari Yonetim Kurulu tarafmdan belirlenir ve 
Genel Kurulun bdgisine sunulur. Olusturulan etik kurallari de dgili uygulamalar kamuya a9iklamr. 
Sirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kurallann i9erisinde yer alir. 

Pay sahipligi haklarmm kullandmasmda Sirketin tabi oldugu mevzuata, isbu ana sozlesemeye ve diger 
§irket i9i diizenlemelere uyulur. Yonetim Kurulu, pay sahipligi haklarmm kullamlmasini saglayacak 
onlemleri alir. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarmm genisletilmesi amacma yonelik olarak, haklarmm 
kullamimm etkileyebdecek bdgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanimma sunulmasma ozen 
gosterir. 

Ydlik faaliyet raporu dahii mali tablo ve raporlar, kar dagitim onerisi, esas sozlesme degisiklik onerileri, 
organizasyon degisiklikleri ve Sirketin faaliyeti hakkindaki onemli degisikleri i9eren bilgilerin, Sirketin 
merkez ve subeleri ile elektronik ortam dahd pay sahiplerinin en rahat sekilde ulasmasmi saglayacak 
sekdde incelemeye a9ik tutulmasina ozen gosterilir. 

Genel Kurul giindem ve maddeleri ile ilgdi olarak, hazirlanan bdgilendirme dokumani ve gundem 
maddelerine dayanak teskil eden diger belgeler de genel kurul toplantisina davet i9in yapilan dan 
tarihinden itibaren ortaklarm incelemesine a9ik tutulur. 

Grup sirketleri ve diger ortaklarla ger9eklesen ticari iliskiler piyasa fiyatlari 9er9evesinde ger9eklestirdir. 
Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotlan, sirketin ger9ek finanssal durumunu gosterecek sekilde 
hazirlanmasina ve Sirket faaliyet raporunun, Sirket faaliyetleri hakkmda ayrmtih bilgi vermesine ozen 
gosterilir. 

Sermaye Piyasasi Kurulu'nca duzenlenmesi ongoriilen mali tablo ve raporlar de bagimsiz denetim 
raporu, Sermaye Piyasasi Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahdin de Sermaye Piyasasi Kurulu'na 
gonderdecek ve kamuya duyurulacaktir. 

12) §irketin finansal tablolarmda yer alan ge9mis yil zararlarmm mevzuatm izin verdigi 0l9iide i9 
kaynaklardan mahsubunun genel kurulun onayina sunuldu, toplantiya katilan ortaklarm (547.594.200 
adet pay) oy birligi ile kabul edildi. 

13) Sirket tarafmdan 3. ki§iler lehine verdmi§ ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadigi ve elde 
edilen gelir veya menfaatler olmadigi hakkmda genel kurula bilgi verildi. 

14) Turk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi geregince hazirlanan, Genel kurul toplantilarina iliskin I9 
Yonergenin 2^03.2013 tarihinde yapdan Olagan Genel Kurulun onayina sunularal* tescil ve dam 
edildigindeh dolayi genel kurula bilgi verildi. 



15) §irketimizin aktifinde kayitli Kocaeli ili Golcuk i^esi 232 ada 5 parselde bulunan Gayrimenkuliin 
Gemsan Genel Endustri Muh. Hiz. A.S.'ne 3.500.000.-TL bedelle satilmasi konusunu goriisuldii, 
milzakere edildi toplantiya katilan ortaklarm (547.594.200 adet pay) oy birligi ile satis islemi ibra edildi. 

16) 2013 yilmda yapilan bagis ve yardimlar hakkmda bilgi verildi. 

17) Giindemin ddekler kismmda alman sonuflardan dolayi tesekkur edildi ve gelecek yillar i9inde basari 
temennisinde bulunuldu. 

Gundemde goriisiilecek baska madde kalmadigmdan toplanti divan baskani tarafmdan saat 16:30 kapatildi. 


