
Avrupa Yatrrrm Holding Anonim $irketi'nin
24.04.20L9 Ta ri hinde Yapr lan

Olafan Genel Kurul Toplantr Tutanair

Avrupa Yatrnm Holding Anonim $irketinin 2018 yrh Olalan Genel Kurultoplantrsr 24.04.20L9 tarihinde,
Saat L4:00 de, Merkez Mah, Aygrl Sokak No.60 Arnavutkoy/isTANBUL adresinde, T.C. Ticaret
Bakanlr!r'nrn istanbul Ticaret it wtiOtirtttgti'niin 22.04.201,9 tarih ve 437436L5 sayrlr yazrlarryla

gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi Sayrn Onur HAMAMCI'rn gozetiminde yaprlmrgtrr.

Toplantrya ait gafirr kanun ve Ana Sozlegme'de ongoriildiifti gibi ve gi.indemi de ihtiva edecek 5ekilde,
Ttirkiye Sicil Gazetesi'nin 03.04.2019 tarihli 980L sayrh ntishasrnrn 829'uncu sahifesinde ve $irketimizin
www.avrupavatirimholding.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle ttim hissedarlara bildirilmig
olup bu konuda higbir ortafirn gagrr usultine itiraz etmedifii gori.ilmi.igt[ir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, $irket'in toplam 30.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabiil eden

3.000.000.000 adet hisseden; 21.186.570,00 Tl'lik sermayeye kargrhk 2.1.18.657.000 adet hissenin

asaleten , toplantrda temsil edildifinin ve boylece gerek kanun gerekse Ana Sozle5me'de dngoriilen
asgari toplantr nisabrnrn mevcut olduffunun anlagrlmasr iizerine toplantr Yonetim Kurulu Ba5kant

Ramazan Burak TELLi tarafrndan agrlarak g[indemin goriigiilmesine gegilmigtir.

1-) Toplantr Bagkanhgrna Sn.Yrldrrrm Krllan, Tutanak yazmanlrfirna Sn.Hamza OGUR ve Oy toplama
memurluguna Sn.Balkan AKBA$ oy birlifi ile segildiler. Ayrrca Genel Kurul Tutanaklartntn
imzalanmasr igin oy birlifi ile segilen divana Mevcudun oy birlifii ile (2.118.657.000 oy) yetkiverildi.

Toplantr bagkanr genel kurula hitaben giindemi okudu. Soz alan Sn. Hamza OGUR gtindemin
T,maddesine Yonetim Kurulu Ba5kan Yardrmcrlr[rndan istifa eden Sn. Mustafa TELLi'nin yerine
yonetim kurulu kararr ile atanan Sn. Balkan AKBA$'rn atanmasrnrn onaylanmasr hususunun alt
gtindem maddesi olarak eklenmesi talebinde bulundu. Bakanlrk Temsilcisi Sn. Onur HAMAMCI soz

alarak bu hususun gi.indemde yer almadr[rnr ve istisnalar drgrnda gi.indemde yer almayan
maddelerin gori.igUlemeyecefiini beyan etmigtir. Toplantr Ba5kanr Sn. Yrldrrrm KILLAN soz alarak
belirtilen husus gUndemde yer almamakla birlikte istifa eden yonetim kurulu bagkan yardtmctst
yerine yonetim kurulunca yaprlan atamanrn yaprlacak ilk genel kurul onayrna sunulmasrntn TTK

uyannca zorunlu oldufiunu ifade ederek teklifi oylamaya sunmustur.

Yaprlan oylamada Yonetim Kurulu Bagkan Yardrmcrlr[rndan istifa eden Sn. Mustafa TELLi'nin yerine
yonetim kurulu kararr ile atanan Sn. Balkan AKBA$'rn atanmasrnrn onaylanmasr hususunun alt
giindem maddesi olarak eklenmesi Mevcudun oy birli[i ile (2.118.657.000 oy) karar verildi.

2) SPK dtizenlemeleri do[rultusunda solo finansal tablo hazrrlama yiiki.imli.ili.i[[i bulunan girketimizin,
2018 ytlt faaliyetleri hakkrnda TTK ve SPK di.lzenlemeleri dofrultusunda hazrrlanan Yonetim Kurulu
Faaliyet Raporu'nun okunmug sayrlarak mLizakere agrldr, Soz alan olmadr. Mevcudun oy birlifii ile
(2.118.657.000 oy) kabul edildi.

3) SPK dlizenlemeleri dofrultusunda solo finansal tablo hazrrlama ytiktimliil0[U bulunan $irketimizin ,

2018 ytlt faaliyetleri hakkrnda TTK ve SPK dUzenlemeleri dofrultusunda hazrrlanan Finansal Tablolar
ve BaItmstz Denetim Raporu okunmug sayrlarak miizakere agrldr, Soz alan olmadr. Mevcudun oy
birligi ile (2.118.657.000 oy) kabul edildi.



4) Avrupa Yatlrlm Holding A.$. yonetimi tarafrndan hazrrlanan ve Ttjrkmen Bagrmsrz Denetim ve
Yeminli Mali Mil5avirlik A.$. tarafrndan denetlenen 01.01.2018-31..12.201,8 hesap d6nemine iligkin,
UFRS esastna gore haztrlanan finansal tablolarda 33.II2 TL "Net Donem Karr" elde edilmesine
kar5tltk yasal kayltlarda 4,388.267,8O TL net donem zaran yaztlmasr sebebiyle kar dagrtrml
yaptlmamast mtjzakere agrldr, toplantrya katrlanlarrn (2.118.657.000 oy) ile kabul edildi.

GegmiS ytf zararlartndan 7.778.482,07 TL'nin ihrag primlerinden kapatrlmasr mi.jzakere agrldr. Soz
alan olmadr. Mevcudun oy birlili ile (2.118.657.000 oy) kabul edildi.

Yonetim Kurulu [iyeleri 20L8 yrlr faaliyetleri ile hesap iglemlerinden dolayr ibra edilmelerini Genel
Kurul'un onaytna sundu. Yonetim Kurulu i.iyelerinin her biri kendi ibralarrnda sahibi olduklarr
paylardan doflan oy haklarrnr kullanmayarak toplantrya katllanlarrn (2.118.657.00O adet pay) oy
birliIi ile ibra edildile

Yaptlan segim sonucunda Yonetim Kurulu iiye adedi 5 ve gorev slirelerinin 2 yi olarak
belirlenmesine karar verildi.

Ydnetim Kurulu Ba[rmsrz iiyeliklerine :

Sn. Tagkrn DEMiR
Sn. Murat KAYA

Yonetim Kurulu diger i.iyeliklerine :

Yonetim Kurulu Baskanr Sn. Ramazan Burak TELL| (T.C. I9I77 222450\
Ydnetim Kurulu Bagkan Yardrmcrsr sn. Balkan AKBAS (T.c. 52138669942)
Ycinetim Kurulu uye sn. Hamza orSun (T.c. 50398445884)

Segilmesine, Ayrtca girketin ka5esi altrnda 5irketi temsil ve izama Yonetim Kurulu Bagkanr segilen
Saytn Ramazan Burak TELLi mi.lnferid imza ile girketi temsil ve izama yetki verilmesine, Balrmsrz
Yonetim Kurulu tiyelerine Aylrk Net 500 TL huzur hakkr cidenmesine, Yonetim Kurulu Bagkanrna Aylrk
Net 5.000 TL di$er Yonetim Kurulu liyelerine Ayhk Net 5oO TL huzur hakkr ridenmesine toplantrya
katrlanlarrn (2.11-8.657.000 adet pay) oy birlifi ile kabul edildi.

Yaptlan oylamada Yonetim Kurulu Bagkan Yardrmcrlrflndan istifa eden Sn. Mustafa TELLI'nin yerine
t9'11"2018 tarih ve 2oI8/20 sayrlryonetim kurulu kararr ile atanan Sn. Balkan AKBAS'rn atanmasrnrn
onaylanmasrna Mevcudun oy birlifi ile (2.1L8.657.000 oy) kararverildi.

8) $irketimizin2OLg yrlrhesap donemindekifinansal raporlannrn denetlenmesiile bu kanunlardakiilgili
dtizenlemeler kapsamrndaki difier faaliyetleri yi.iriitmek Uzere ULUSAL BAGtMStZ DENETiM VE
YEMiNLi MAL| MUSAV|RLiK A.g.'nin segilmesi kararrnrn onaylanmasr, toplantrya katrlanlarrn
(2.118.657,O00 adet pay) oy birlili ite kabut editdi.

9) Yonetim Kurulu Uyelerine $irket'in konusuna giren igleri bizzat veya bagkalarr adrna yapmalarr ve bu
nev'i igleri yapan girketlere ortak olabilmeleri ve difer iglemleri yapabilmeleri hususunda, Trirk
Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 395'ncr maddeleri gerefince izin verilmesine toplantrya katrlan
ortaklarrn (2.118,657.000 adet pay) oy birlifi ile karar verildi.

10) $irket taraftndan 3.Kigiler lehine verilmi5 ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadrgr ve
elde edilen gelir veya menfaatler olmadrfir hakkrnda Genel Kurula bilgi verildi.
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rr)2018 yrhnda yaprlan baf;rg ve yardrmlar hakkrnda Gener Kurura bilgi



biri gegmemek lizere Ust stntr olarak belirlenmig olup bu hususta yonetim Kurulu'na (2.11g.657.000
adet pay) oy birligi ile yetkiverilmigtir.

12)Gi.indemin dilekler klsmtnda altnan sonuglardan dolayr tegekkUr edildi ve gelecek yrllar iginde bagarr
temennisinde bulunuldu.

Gundemde g<irtiSlilecek baSka madde kalmadr$rndan toplantr divan bagkanr tarafrndan saaL:1,4:21-
kapatlldr.

Bakanllk Temsilcisi
Onur HAMAMCI

a

Toplantr Bagkanl Oy Toplayrct
Balkan AKBAS

Tutanak Yazmanl


