
YAZICILAR HOLD�NG ANON�M ��RKET�N�N 16.05.2006  TAR�H�NDE YAPILAN OLA�AN 
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANA�I 

 
Yazıcılar Holding Anonim �irketi’nin  2005 takvim yılına ait Ola�an Genel Kurul Toplantısı 
16.05.2006 Salı günü, saat 10.00’da, �irket merkez adresi olan Umut Sokak No: 12 �çerenköy 
34752 Kadıköy / �stanbul  adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı’nın �stanbul Valili�i �l Sanayi ve 
Ticaret Müdürlü�ü’nün 15.05.2006 tarih ve 25018 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık 
Komiseri FEVZ� ÜLKER’in gözetiminde yapılmı�tır. 
 
Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözle�mede öngörüldü�ü gibi ve gündemi de ihtiva edecek 
�ekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin  28.04.2006 tarih 6545 sayılı nüshası ile Türkiye’de 
yayımlanan 28.04.2006 tarihli Ak�am ve �stanbul’da yayımlanan 28.04.2006 tarihli Ulus 
Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, 
toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmı�tır. 
 
Hazirun cetvelinin tetkikinden, �irketin toplam 40.000.000,00 YTL’lık sermayesine tekabül eden 
40.000.000 adet hisseden 17.249.026,00 YTL.’lık sermayeye kar�ılık 17.249.026 adet hissenin 
asaleten, 13.461.588,00 YTL.’lık sermayeye kar�ılık 13.461.588 adet hissenin  de vekaleten 
olmak üzere toplam 30.710.614 adet hissenin toplantıda temsil edildi�inin ve böylece gerek 
Kanun ve gerekse Ana Sözle�mede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut oldu�unun 
anla�ılması üzerine toplantı FEVZ� ÜLKER  tarafından açılarak gündemin görü�ülmesine 
geçilmi�tir. 
 
1) Divan Ba�kanlı�ına AL� �ANAL‘ın, oy toplayıcılı�ına SÜLEYMAN VEHB� YAZICI ve 

�BRAH�M YAZICI’nın, katipli�e YUSUF OVNAMAK’ın seçilmelerine oybirli�iyle karar verildi. 
 
2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oybirli�iyle 

karar verildi. 
 
3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Ba�ımsız Dı� Denetim Kurulu�u raporları 

okundu ve müzakere edildi.  
 
4) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No: 25 sayılı Tebli�i do�rultusunda Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan 2005 takvim yılına ait Konsolide 
Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Konsolide  
Bilanço ve Gelir Tablosu oybirli�iyle tasdik edildi.  

 
Yönetim Kurulu’nun kar da�ıtımı yönündeki teklifi aynen kabul edilerek;    
 
�irketimizin 2005 yılı Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak 
hazırlanan ve ba�ımsız denetimden geçmi� konsolide mali tablolarında yer alan dönem 
karından ve geçmi� yıl vergisiz ola�anüstü ihtiyatlardan kar�ılanmak üzere Sermaye 
Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde 40.000.000 YTL’lık ödenmi� sermayeye brüt 
26.000.000 YTL kar payının da�ıtılması ve bu nedenle tam mükellef kurum niteli�indeki pay 
sahiplerine % 65 oranında olmak üzere 1 YTL nominal tutarındaki 1 adet hisse senedi 
kar�ılı�ında 0.65 YTL brüt (=net) kar payı ödenmesine, gerçek ki�i pay sahiplerine de % 
60.3132 oranında olmak üzere 1 YTL nominal tutarındaki 1 adet hisse senedi kar�ılı�ında 
0.603132 YTL net kar payının nakden ödenmesine ve kar da�ıtımına 22.05.2006 tarihinden 
itibaren ba�lanılması uygun görüldükten sonra bu husustaki teklifimizin 16.05.2006’de 
yapılacak Genel Kurul’un onayına sunulmasına, oybirli�iyle karar verildi.  
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5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2005 takvim yılı faaliyetlerinden 

dolayı ibraları teker teker  oya kondu. Her Yönetim Kurulu Üyesi kendi ibra oyuna i�tirak 
etmemek suretiyle di�er hazır bulunan pay sahiplerinin ibralarına  oybirli�iyle karar verildi.  

 
Denetçilerin de 2005 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya kondu oybirli�iyle 
ibra edildiler.  

 
6) Süresi biten Denetçilerin yerine 3 Denetçi seçilmesi önerildi. Denetçiliklere  

AHMET BAL, AL� BAK� USTA ve �Y�GÜN ÖZÜTÜRK aday gösterildi. Oya kondu. 
Gösterilen adayların bir yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçi seçilmelerine oybirli�iyle 
karar verildi. 

 
 Denetçilere bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya kondu. Oybirli�iyle kabul edildi. 
 
7) Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Sermaye Piyasası, Ba�ımsız Dı� Denetleme 

Hakkındaki Yönetmeli�in 14. maddesi gere�ince, 2006 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası 
Kanunu ve Tebli�lerine göre denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu’nca seçilen “Denetim 
Serbest Mali Mü�avirlik A.�.” Ba�ımsız Dı� Denetim �irketi seçiminin onaylanması, oya 
kondu. Oybirli�iyle onanmasına karar verildi.   

 
8) T. Ticaret  Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri gere�ince Yönetim Kurulu Üyelerine izin 

verilmesi oya kondu. �zin verilmesine oybirli�iyle karar verildi. 
 
Gündemde görü�ülecek ba�kaca konu kalmadı�ından Divan Ba�kanı toplantıya son verdi. 
 
 
 
SANAY� VE T�CARET BAKANLI�I 
 KOM�SER�   TOPLANTI D�VANI BA�KANI 
 FEVZ� ÜLKER     AL� �ANAL 
 
 
 
 
 
                       OY TOPLAYICILAR KAT�P 
S.  VEHB� YAZICI �BRAH�M YAZICI          YUSUF OVNAMAK 
 


