ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2020 YILINA AİT 4 MAYIS 2021 TARİHLİ
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek
ve karara bağlamak üzere 4 Mayıs 2021 Salı günü saat 14:00’de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbul yapılacaktır.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda
bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula
elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile
mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca
güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve
güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel
Kurula katılmaları mümkün değildir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28
Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik
Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri
gerekmektedir.
Toplantıya,

fiziki

ortamda

bizzat

kendileri

iştirak

edemeyecek

olan

pay

sahiplerinin,

vekaletnamelerini ilişikteki örneğe (Ek 2) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu
örneğini Şekerpınar Mahallesi, Otomotiv Cad. No.2 Çayırova / Kocaeli’de bulunan Şirket adresinden
veya www.anadoluisuzu.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri
ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen
hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri
gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine
uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
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Aynı tebliğ kapsamında ve MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS’den vekil tayini yapıldığı
durumlarda ekteki formun kullanılması şartı aranmaz ve vekil ayrıca vekaletname ibrazına gerek
kalmaksızın toplantıya katılabilir.
Gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için
gerekli diğer açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Notları, 2020 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar,
Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş.’nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal
Yönetim Uyum Raporunu içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıdan en az üç hafta önce
kanuni süresi içinde Şirket Adresi'nde, www.anadoluisuzu.com.tr adresindeki Şirket kurumsal
internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay
Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket Merkez Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58
Buyaka E Blok Tepeüstü 34771 Ümraniye / İSTANBUL
Mersis Numarası: İstanbul – 0068006909500014
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SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal
Yönetim Tebliği” uyarınca toplantı gündemi dışında ayrıca belirtilmesi istenen açıklamalarımız bu
bölümde sunulmaktadır.
1.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde ana sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir
imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
Hissedar Hisse Tutarı (TL)
Pay Sahibi
Pay
Pay Oranı
Oy Hakkı
Oy Hakkı
Oranı
Tutarı
(%)
(%)
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
ISUZU MOTORS LTD.
ITOCHU CORPORATION TOKYO
ITOCHU CORPORATION İSTANBUL

46.535.401
14.275.509
7.948.322
2.758.212

55,40
16,99
9,46
3,28

4.653.540.100
1.427.550.900
794.832.200
275.821.200

55,40
16,99
9,46
3,28

DİĞER

12.482.556

14,87

1.248.255.600

14,87

TOPLAM

84.000.000

100,00

8.400.000.000

100,00

Serme
Oranı (%)Oy HakkıOy
2.
Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli
Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin veya iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim ve faaliyetlerinde, geçmiş hesap
döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladıkları, şirketimiz faaliyetlerini önemli
ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bilgimiz dahilinde bulunmamaktadır.
3.
Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun veya Şirketin İlgili olduğu diğer Kamu
Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri:
4 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme madde
ilave edilmesine ilişkin böyle bir talep bulunmamaktadır.
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4 MAYIS 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının
Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde
Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Genel Kurul
Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki
verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta
öncesinden şirketimiz Fabrika adresinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve
www.anadoluisuzu.com.tr

adresindeki

Şirketimiz

kurumsal

internet

sitesinde

hissedarlarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne
sunulacaktır.
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması,
SPK düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta öncesinden
şirketimiz

Fabrika

adresinde,

www.anadoluisuzu.com.tr

MKK’nın

adresindeki

Elektronik
Şirketimiz

Genel
kurumsal

Kurul

Portalında

internet

ve

sitesinde

hissedarlarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim
Raporu özeti hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin
finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta
öncesinden şirketimiz Fabrika adresinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve
www.anadoluisuzu.com.tr

adresindeki

Şirketimiz

kurumsal

internet

sitesinde

hissedarlarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek,
ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
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5. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan
değişikliklerin onaylanması,
Yönetim Kurulu’nun 09.07.2020 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Yasuyuki NİJİMA’nın
Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine
Hidekazu NOTO’nun atanmasına,Ilişkin kararlar Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılına ilişkin
faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına
sunulacaktır.
7. 2020 yılına ilişkin dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle Yönetim Kurulu’nun
kar dağıtımı yapılmaması hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması,
Yönetim Kurulu’nun, 1 Nisan 2021 tarihli kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
(SPK) Kâr Payı Tebliği’nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde
bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası
çerçevesinde; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan
2020 yılı konsolide mali tablolarında dağıtılabilir net dönem karı bulunmadığından 2020
faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması hususu Olağan Genel Kurul'un onayına
sunulacaktır.
8. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız
Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik uyarınca görev süresi dolan yönetim kurulu
üyelerinin yerine şirketimiz ana sözleşmesinde belirtilen Yönetim Kurulu üye seçimine iliskin
esaslar dahilinde yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. TTK
ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim
Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. Seçilecek bağımsız üyeler SPK Kurumsal
Yönetim Tebliğinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kurumsal
Yönetim

Komitemizin

kendisine

iletilen

adayları

değerlendirerek

hazırladığı

rapor

çerçevesinde Yönetim Kurulumuz Ahmet Murat SELEK ve Orhan ÖZER’i Yönetim Kurulu
Bağımsız Üye Adayı olarak belirlemiştir.
Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarımızın bağımsızlık
beyanları EK 1’de sunulmaktadır.
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9. 2021 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun
seçilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim
Hakkında Tebliğ” uyarınca, Yönetim Kurulumuz 1 Nisan 2021 tarihinde, Denetimden
Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere,
şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul’un
onayına sunulacaktır.
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış
olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 13. Maddesinin
tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara
bağlanması,
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2021 tarihli kararıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin
"Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. maddesinin Şirket Yönetim Kurulu'na 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda toplantı yapma imkânı
tanımak amacıyla tadil edilmesine, tadil amacıyla SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na
başvuruda bulunularak gerekli izin ve onayların alınmasına, sonrasında söz konusu esas
sözleşme değişikliğinin 2020 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı gündemine
eklenmesine ve Şirket pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca işbu
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı’nın ekinde (EK-2)de verilmektedir.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılında şirket tarafından
üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş
olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, borsa şirketlerinin gündeme ayrı bir
madde konulmak suretiyle şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat Rehin ve
İpotekler hakkında ortakları bilgilendirmesi zorunlu hale getirilmiştir. 31.12.2020 tarihi itibari
ile Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla veya diğer 3. kişilerin borcunu
temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile buna ilişkin elde edilen
herhangi bir gelir bulunmamaktadır.
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12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı içerisinde yapılan
bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
Şirketimiz 2020 yılı içinde vakıf ve derneklere 343.573 TL bağışta bulunmuş olup bu husus
Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır.
13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi
kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul’a bilgi
verilmesi,
SPK’nın II-17.1 sayılı Tebliği 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesinde “Yönetim
kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu
bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının,
ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem
yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş
türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan
bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu
işlemler, Genel Kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi
olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.” denilmektedir.
Yıl içerisinde tarafımızca bu kapsamda gerçekleştiği bilinen veya gerçekleştiğine dair bilgi
intikali olan önemli bir işlem bulunmamaktadır.
14. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri
yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı”
başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri
çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul’un onayı alınacaktır.
15. Kapanış,
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EKLER
Ek - 1: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye
Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları
Ek - 2: Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek - 3: Vekaletname
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EK – 1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri
Tuncay ÖZİLHAN
Kayseri’de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni
bitirdikten sonra ABD’de Long Island Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans (MBA)
yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri
Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ile devam
etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini
yürüten Tuncay Özilhan, 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevini, Şubat 2017
tarihine kadar sürdürmüştür. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan aynı zamanda
Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır.
2001 – 2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; TÜSİAD
Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk–Rus İş Konseyi Yürütme
Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini
de sürdürmektedir. Tuncay Özilhan, Japon hükümetince takdim edilen en önemli nişanlardan olan,
“The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı)”
ve Estonya Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı nişanlarına sahiptir.
Kamilhan Süleyman YAZICI
Kamil Yazıcı, ABD Emory Üniversitesi’nden işletme lisans diplomasina ve Rusya AIBEC’den
(American Institute of Business and Economics) MBA diplomasina sahiptir, Harvard Business
School'da GMP programini tamamlamistir. Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu Mali İşler
bölümünde başlayan Yazıcı, 2003-2005 yılları arasında Anadolu Efes Rusya Pazarlama
departmaninda görev almis, 2005’te ise Yeni Ürün Geliştirme Müdürü olarak atanmıştır. 2006-2008
yılları arasında Lojistik Sistem Müdürü olarak Rusya’da görevine devam eden Yazıcı, 2008 yılında
Tedarik Zinciri Direktörü, 2010 yılında Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır. 2011’den itibaren
Anadolu Efes Moldova Genel Müdürü olarak görev yapan Yazıcı, 2014 yılında başladığı Anadolu
Efes Pazar Geliştirme Direktörü görevini Nisan 2017’ye kadar sürdürmüş, halen Anadolu Grubu
şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapmaya devam etmektedir.
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Tuğban İzzet AKSOY
Tuğban İzzet Aksoy, Avusturya Lisesi’ndeki eğitiminin ardından ABD’de Oglethorpe Üniversitesi
İşletme ve Uluslararası Finans Bölümü’nden mezun oldu. Profesyonel iş hayatına 1996 yılında
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Aksoy,
Aralık 1998’de Alternatifbank Hazine Departmanı’nda Kıdemli Broker olarak görev aldı. Beş yıllık
görevinin ardından Haziran 2003’te Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin Hazine ve Risk Yönetimi
Departmanı’nda Kurumsal Finansman ve Risk Yönetimi Müdürlüğü görevini üstlenen Aksoy, Nisan
2008’de İş Geliştirme Başkanlığı’nda Koordinatör Yardımcılığı görevine atandı. 2009 yılından Nisan
2019’a kadar Anadolu Grubu Enerji Sektörü Koordinatörü olarak görev yapan Aksoy, çeşitli Anadolu
Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. Alanında
profesyonel eğitim ve seminerlere katılan Aksoy aynı zamanda, TÜSİAD, TOBB ve DEİK’in enerji
gruplarında üye olarak yer almaktadır. 2016 yılından bu yana Gürcistan Fahri Konsolosu olarak
görev yapan Aksoy ayrıca Gürcistan Devleti Üstün Hizmet Madalyasına sahiptir.
Efe YAZICI
1999 yılında George Washington Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitiren Efe Yazıcı, 2003 yılında
Sabancı Üniversitesi’nde Yönetim üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1997-1999 tarihleri
arasında Merrill Lynch firmasında Fon Yönetimi Müdür Asistanı olarak görev alan Yazıcı, 1999
yılında Anadolu Grubu bünyesine katıldı. 1999-2002 yılları arasında Abank, Anadolu Endüstri
Holding, TurkeCom, Anadolu Efes, Efes Moskova’da değişik görevler üstlenen Efe Yazıcı, 20032014 tarihleri arasında Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sırasıyla İhracat Uzmanı,
İhracat Şefi, Pazarlama Şefi, Pazarlama Müdürü, Satış Müdürü ve İhracat Müdürü olarak görev aldı.
2015 yılından beri Antgıda A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn.Efe Yazıcı, Billurtuz
A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir.
Özdemir Osman KURDAŞ
1960 yılında doğan Özdemir Osman Kurdaş, 1977 yılında TED Ankara Koleji’nden ve 1981 yılında
Boğaziçi

Üniversitesi

Makine

Mühendisliği

bölümünden

mezun

olmuş;

yine

Boğaziçi

Üniversitesi’nden 1983 yılında Yüksek Makina Mühendisi derecesini almıştır. 1984-86 tarihleri
arasında Isuzu Motors Ltd. Yokohama Japonya’da çalışan Kurdaş, 1986-88 tarihleri arasında
Anadolu Grubu bünyesinde, Anadolu Isuzu fabrikasında tasarım uzmanı olarak görev almıştır.
1988’den beri kurucusu ve ortağı olduğu GSD A.Ş.’de CEO olarak görev yapmaktadır. 2005 yılında
ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği) kurucusu olmuş, Başkan Yardımcısı olarak
görev yapmıştır. Kurdaş, kuruluşundan itibaren Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş’nin yönetim
kurulunda yer almaktadır.
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Kamil Ömer BOZER
1958 İstanbul doğumlu olan Ömer Bozer, ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra
Georgia State Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında
Koç Grubu’nda yetiştirme elemanı olarak başlayan Bozer, sırasıyla Maret ve Düzey Pazarlama’da
GMY ve Genel Müdürlük yapmış, 2002’de Migros Genel Müdürü olmuştur. Bozer, Koç Grubu’nda
2005–2006 yılları arasında Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı, 2006–2008 yılları
arasında Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı, 2008–2011 yılları arasında ise tekrar Gıda,
Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Kamil Ömer Bozer, Anadolu Grubu
Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Söktaş Tekstil, Tüpraş, Arçelik ve Boyner Perakendecilik'de
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada
görevli olmayan Kamil Ömer Bozer bağımsız üye değildir.
Recep Yılmaz ARGÜDEN
Dr. Yılmaz Argüden Üye Strateji, iş mükemmelliği, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularında
birçok Türk ve yabancı şirkete yönetim danışmanlığı hizmetleri veren Dr. Argüden, kurucusu olduğu
ARGE Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. Rothschild yatırım bankasının
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra kariyeri boyunca çeşitli ülkelerde 50’yi aşkın şirketin
Yönetim Kurulları’nda görev almıştır. Çalışma yaşamına Koç Holding Ar-Ge Merkezi’nde başlamış
olan Dr. Yılmaz Argüden daha sonra The RAND Corporation’da Stratejik Analizler Uzmanı olarak,
Kısım Amiri görevini üstlendiği Dünya Bankası Krediler Bölümü’nde ise 20 ülkeyle çalışmıştır. 1988
yılında hükümetin daveti üzerine Türkiye’ye dönen Dr. Argüden, 1990 yılına dek Özelleştirme
Programı’nın sorumluluğunu yürütmüştür. Dr. Argüden, 1991’de, ekonomi konusunda Başbakan
Başdanışmanı olarak görev yapmıştır. Deneyimlerini Boğaziçi ve Koç Üniversiteleri ile Harp
Akademileri’nde strateji dersi vererek, kitapları ve köşe yazılarıyla paylaşan Dr. Argüden, IFC
Küresel Yönetişim Forumu Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği ve OECD Özel Sektör Danışma
Kurulu’nun (BIAC) Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı gibi uluslararası görevler üstlenmiştir.
Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin kuruluşuna öncülük yapmıştır. Ulusal Ağlar
Danışma Kurulu Başkanı seçilerek UN Global Compact Yönetim Kurulu’nda görev almıştır. KalDer,
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Özel Sektör Gönüllüler Derneği, BÜMED, TESEV, Türk-Amerikan
ve Türk-Kanada İş Konseyleri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve/veya liderliğini
üstlenmiştir. Stratejik Liderlik, Üstün Vatandaşlık, Seçkin Kariyer gibi birçok ödül sahibi olan Dr.
Argüden, yaşam kalitesini yükseltme çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından
“Geleceğin 100 Global Lideri” arasına seçilmiştir.
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Ahmet BOYACIOĞLU
1946 yılında doğan Ahmet Boyacıoğlu, lisans diplomasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler
Fakültesi İşletme Bölümü’nden almıştır. Boyacıoğlu, Efes İçecek Grubu’ndaki kariyerine 1973 yılında
başlamıştır. 1973- 2005 yılları arasında Bursa Bölge Satış Müdürü, Ege Biracılık ve Malt San. A.Ş.
Satış Müdürü, Güney Biracılık ve Malt San. A.Ş. Genel Müdürü, Ege Biracılık ve Malt San. A.Ş.
Genel Müdürü, Doğu Avrupa Başkanı, Yurt Dışı Bira Operasyonları Başkanı ve Strateji ve İş
Geliştirme Başkanı olarak görev yapmıştır. 2005 yılı Mayıs ayında Efes Bira Grubu Başkanlığı’na
atanan Boyacıoğlu, 1 Şubat 2007 itibarıyla emekli olmuştur. Kendisi halen Anadolu Grubu
şirketlerinin bir kısmında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Hidekazu NOTO
1963 yılında doğan Hidekazu Noto, Chuo Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Isuzu
Motors’a 1986 yılında katılmıştır. 1990-1994 yılları arasında Personel Müdürlüğü Departmanı’nda,
1994-1998 yılları arasında Yurt İçi Satış Müdürlüğü Departmanı’nda, 1998-1999 yılları arasında Yurt
İçi İşletme 1. Kısım Genel Grup Departmanı’nda, 1999-2005 yılları arasında Kurumsal Planlama
Departmanı’nda görev alan Hidekazu, 2005-2011 yılları arasında Isuzu Ticari Araçlar Amerika’da
Genel Müdür Yardımcılığı, Başkan ve Operasyon Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2012-2017
yılları arasında Satış Planlama Bölümünde, Güneydoğu Asya Ülkeleri Satış Bölümünde Genel
Müdürlük, 2017-2020 yılları arasında Isuzu Vietnam’da Başkan ve Temsilci Direktörlük görevini
üstlenen Hidekozu, Nisan 2020’den itibaren Satış Bölümü İcra Kurulu’nda görev yapmaktadır.
Kozo YAMAGUCHI
1955 yılında Japonya’nın Hiroshima kentinde doğmuştur. 1978 yılında Yokohoma Ulusal
Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olduktan sonra iş Hayatına 1978 yılında Isuzu Motors
Ltd. Japonya’da başlamıştır. 1978-1995 yılları arasında Isuzu ağır sınıf kamyon geliştirme
sorumlusu, 1995-2000 yılları arasında orta sınıf kamyon geliştirme ve mühendislik grup lideri, 20002004 yılları arasında otobüs geliştirme ve mühendislik grup lideri, 2004-2008 yılları arasında tüm
kamyonlar için şasi geliştirme ve mühendislik genel müdürü, 2008-2014 yılları arasında otobüs
üretim planlama ve geliştirme bölümü genel müdürü, 2014-2017 yılları arasında otobüs gövde
geliştirme bölümü J-Bus İşletme Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2017 yılından bu yana ise Isuzu
Motor Ltd. bünyesinde otobüs üretim ve planlama kısmının sorumlusu olarak görev yapmaktadır.
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Reo SAWADA
1985 yılında doğan Sn. Sawada Kobe Üniversitesi Rusça Çalışmalar bölümünde lisans eğitimini
tamamlamıştır. 2008 yılında Itochu Corporation’da Rus Otomotiv Bölümünde Satış Temsilcisi olarak
başladığı görevine; Ağustos 2012- Ağustos 2013 tarihleri arasında Rusya, Moskova’da Suzuki
Motors Rus LLC Genel Müdür Asistanı, Ağustos 2013-Temmuz 2014 tarihleri arasında Kazakistan,
Almatı’da Suzuki Motors Rus LLC Genel Müdür Asistanı ve Temmuz 2014-Ağustos 2019 tarihleri
arasında Isuzu’dan Sorumlu Proje Lideri olarak devam etmiştir. Reo Sawada Ağustos 2019’dan beri
Anadolu Isuzu’da Genel Müdür danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Koki HİNO
Koki Hino, Keio Üniversitesi Hukuk bölümünden 1986 yılında mezun olmuştur. Itochu Corporation’a
Nisan 1986 yılında katılmıştır. 1986-1992 yılları arasında İhracat Tekstil Makineleri Bölümü’nde,
Sovyet Birliği ve Doğu Avrupa Bölümü’nde Endüstriyel Makine Departmanı’nda, 1992-1993 yılları
arasında Orta Doğu Bölümü’nde Endüstriyel Makine ve Endüstriyel Sistemler Departmanı’nda görev
almıştır. 1993-1997 yılları arasında Itouchu Corporation Karachi Şubesinde görev alan Sn. Hino,
1998-2000 yılları arasında geçici transfer ile ISTCM firmasında görev almıştır. 2000-2005 yılları
arasında Itochu Corporation’a bağlı TEXMAC şirketinde Başkan olarak görev yapmıştır. 2005-2006
yılları arasında Endüstriyel Makine Projeleri Bölümü’nde Bölüm Müdürü Yardımcısı ve Bölüm
Müdürü, 2007-2008 yılları arasında İnşaat Makineleri ve Yurtdışı Projeleri Departmanı’nda ve Bölüm
Müdürü olarak, 2009-2011 yılları arasında Endüstriyel Makine Çözümleri Bölümü’nde Makine
Planlaması ve Yönetimi Departmanı’nda, 2012-2015 yılları arasında CIS firmasında Genel Müdür
Yardımcısı, 2015-2019 yılları arasında Itochu Corparation Kiev Şubesinde Ofis Müdürü, 2019-2020
yılları arasında Türkiye’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Itochu Corparation Ankara Şubesi
Ofis Müdürü, 2020-2021 yılları arasında Türkiye’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Itochu
Corparation İstanbul Şubesi Ofis Müdürü olarak görev yapmıştır. 2021 yılından itibaren ise
Türkiye’den Sorumlu Genel Müdür ve Itouchu Corparation İstanbul Şubesi Ofis Müdürü olarak görev
yapmaktadır.
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Ahmet Murat SELEK (Bağımsız Üye Adayı)
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans, Cornell Üniversitesi (ABD) Makine
Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Murat Selek, çalışma hayatına 1983
yılında Enka İnşaat’ta Satınalma Uzmanı olarak başlamıştır. 1986-1987 yılları arasında Çukurova
Ziraat’te Planlama ve Ticari Faaliyetler Müdürü olarak görev yapan Selek, 1987 yılında Otoyol
Sanayi A.Ş. şirketine geçiş yapmış ve 1992 yılına dek Otoyol Sanayi A.Ş. bünyesinde Proje
Koordinatörlüğü ve Yurtdışı Satınalma Müdürlüğü görevlerini sürdürmüştür. 1992 yılında Tofaş’da
Pazarlama-Satış-Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan
Selek, bu görevinin ardından yeniden Otoyol’a dönmüş ve 2003-2007 yılları arasında Otoyol
şirketinde Genel Müdürlük, Karsan Otomotiv’de 2008-2016 yılları arasında CEO’luk ve 2016-2017
yılları arasında Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerini yürütmüştür. Sayın Selek Stratejik ve
Kurumsal Yönetim Danışmanı olarak iş hayatına devam etmektedir. Murat Selek, Anadolu Isuzu
Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla
yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu
Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.
Orhan ÖZER (Bağımsız Üye Adayı)
1982 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Orhan
Özer, sırasıyla 1984-1986 yılları arasında Oyak-Renault Otomobil A.Ş.’de şeflik, 1986-1991 yılları
arasında H.Ö. Sabancı Holding’de müdürlük, 1991-1995 yılları arasında Goetze İstanbul Segman
A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
1995 yılında Toyota ailesine katılan ve 1995-2002 yılları arasında Toyota Otomobil Türkiye A.Ş.’de
Genel Müdür Yardımcısı, 2002-2008 yılları arasında Toyota Motor Europe’da Başkan Yardımcısı
olarak görev alan Orhan Özer Toyota Otomobil Türkiye A.Ş.’de 2008-2010 yılları arasında Kıdemli
Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2016 yılları arasında Genel Müdür olarak görevine devam etmiştir.
Orhan Özer, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl
içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Anadolu Isuzu Otomotiv
San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği
görevinde bulunmamıştır.
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EK – 1 Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
BAĞIMSIZLIK BEYANI
 Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli
derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya
Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip
olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında;
son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev
yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya
tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
 Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de
dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin
önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın
alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek
yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
 Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
 Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce
karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
 Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış
olduğumu,
 Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu
ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan
ederim.
Ahmet Murat SELEK
1/04/2021
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 Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
 Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
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karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
 Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış
olduğumu,
 Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu
ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan
ederim.
Orhan ÖZER
1/04/2021
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EK – 2 Esas Sözleşme Tadil Metni
Eski Metin
Yeni Metin
Madde 13 – Yönetim Kurulu
Madde 13 – Yönetim Kurulu
A) Şirket’in İşleri ve İdaresi: Şirket, Türk
A) Şirket’in İşleri ve İdaresi: Şirket, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul
mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul
tarafından seçilecek 14 üyeden kurulu bir
tarafından seçilecek 14 üyeden kurulu bir
Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
Yönetim Kurulu’nun dört üyesi B Grubu
Yönetim Kurulu’nun dört üyesi B Grubu
pay sahiplerinin göstereceği adaylar
pay sahiplerinin göstereceği adaylar
arasından, sekiz üyesi A Grubu pay
arasından, sekiz üyesi A Grubu pay
sahiplerinin
göstereceği
adaylar
sahiplerinin
göstereceği
adaylar
arasından ve diğer üyeler ise herhangi
arasından ve diğer üyeler ise herhangi
bir pay sahibi tarafından gösterilen
bir pay sahibi tarafından gösterilen
adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.
adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.
Yönetim
kurulunda
görev
alacak
Yönetim
kurulunda
görev
alacak
bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri,
bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri,
kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma
kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma
esasları, görev alanları ve benzeri
esasları, görev alanları ve benzeri
konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim’e ilişkin
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim’e ilişkin
düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat
düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre tespit edilir.
hükümlerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel
Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel
Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla
Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla
ve
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nca
ve
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nca
belirlenen ilkeler uyarınca huzur hakkı
belirlenen ilkeler uyarınca huzur hakkı
ve/veya ücret ödenebilir.
ve/veya ücret ödenebilir.
Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu’na seçildiği
Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu’na seçildiği
takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi
takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi
adına, tüzel kişi tarafından belirlenen,
adına, tüzel kişi tarafından belirlenen,
sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan
sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan
olunur. Tüzel kişi söz konusu gerçek
olunur. Tüzel kişi söz konusu gerçek
kişiyi, her zaman değiştirme hakkına
kişiyi, her zaman değiştirme hakkına
sahiptir.
sahiptir.
Yönetim Kurulu’nda herhangi bir sebeple
Yönetim Kurulu’nda herhangi bir sebeple
bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, Türk
bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, Türk
Ticaret Kanunu uyarınca, birini geçici
Ticaret Kanunu uyarınca, birini geçici
olarak seçip, ilk Genel Kurul’un onayına
olarak seçip, ilk Genel Kurul’un onayına
sunar.
sunar.
B) Yönetim Kurulu’nun Görev Süresi:
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süre
ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev
süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri
yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süreleri tamamlansa
dahi, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
hükümleri uyarınca,
İlk Genel Kurul toplantısına kadar
görevlerine devam ederler.
Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili

B) Yönetim Kurulu’nun Görev Süresi:
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süre
ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev
süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri
yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süreleri tamamlansa
dahi, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
hükümleri uyarınca,
İlk Genel Kurul toplantısına kadar
görevlerine devam ederler.
Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili
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bir maddenin bulunması veya gündemde
madde bulunmasa bile haklı bir sebebin
varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her
zaman görevden alınabilirler.

bir maddenin bulunması veya gündemde
madde bulunmasa bile haklı bir sebebin
varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her
zaman görevden alınabilirler.

C) Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim
Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması
isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim
Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin
belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde
yazılmış önerisine, en az üye tam
sayısının çoğunluğunun yazılı onayı
alınmak suretiyle de verilebilir.
Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu
üyelerine yapılmış olması bu yolla
alınacak kararın geçerlilik şartıdır.
Onayların aynı kağıtta bulunması şart
değildir;
ancak
onay
imzalarının
bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim
Kurulu karar defterine yapıştırılması veya
kabul edenlerin imzalarını içeren bir
karara dönüştürülüp karar defterine
geçirilmesi
kararın
geçerliliği
için
gereklidir.
Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş
olmalarına bağlıdır.
Yönetim Kurulu’nu toplantıya Yönetim
Kurulu başkanı veya başkan vekili
çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi
başkandan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya
çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.
Yönetim Kurulu’nun toplanabilmesi için
üye
tam
sayısının
çoğunluğunun
toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar,
üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.
Ancak, Yönetim Kurulu’nun aşağıdaki
kararları alabilmesi için B Grubu pay
sahiplerinin teklifi ile seçilen Yönetim
Kurulu üye veya üyelerinin toplantıda
hazır bulunması ve karar lehinde oy
kullanması zorunludur.
1) Değeri 2.000.000.- (ikimilyon) ABD
Doları veya karşılığı Türk Lirasını aşan
herhangi bir Şirket malvarlığı unsurunun
satılması veya devri,
2) Değeri 2.000.000.- (ikimilyon) ABD
Dolarını veya karşılığı Türk Lirasını aşan
herhangi bir malvarlığı unsurunun satın
alınması veya devralınması,
3) Başka şirketlere iştirak edilmesi veya
bağlı şirketler kurulması,
4)
Teknik
yardım
sözleşmeleri
imzalanması,
5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine

C) Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim
Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması
isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim
Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin
belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde
yazılmış önerisine, en az üye tam
sayısının çoğunluğunun yazılı onayı
alınmak suretiyle de verilebilir.
Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu
üyelerine yapılmış olması bu yolla
alınacak kararın geçerlilik şartıdır.
Onayların aynı kağıtta bulunması şart
değildir;
ancak
onay
imzalarının
bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim
Kurulu karar defterine yapıştırılması veya
kabul edenlerin imzalarını içeren bir
karara dönüştürülüp karar defterine
geçirilmesi
kararın
geçerliliği
için
gereklidir.
Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş
olmalarına bağlıdır.
Yönetim Kurulu’nu toplantıya Yönetim
Kurulu başkanı veya başkan vekili
çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi
başkandan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya
çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.
Yönetim Kurulu’nun toplanabilmesi için
üye
tam
sayısının
çoğunluğunun
toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar,
üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.
Ancak, Yönetim Kurulu’nun aşağıdaki
kararları alabilmesi için B Grubu pay
sahiplerinin teklifi ile seçilen Yönetim
Kurulu üye veya üyelerinin toplantıda
hazır bulunması ve karar lehinde oy
kullanması zorunludur.
1) Değeri 2.000.000.- (ikimilyon) ABD
Doları veya karşılığı Türk Lirasını aşan
herhangi bir Şirket malvarlığı unsurunun
satılması veya devri,
2) Değeri 2.000.000.- (ikimilyon) ABD
Dolarını veya karşılığı Türk Lirasını aşan
herhangi bir malvarlığı unsurunun satın
alınması veya devralınması,
3) Başka şirketlere iştirak edilmesi veya
bağlı şirketler kurulması,
4)
Teknik
yardım
sözleşmeleri
imzalanması,
5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine
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teminat
verilmesi
veya
kefalette
bulunulması.
Ancak A Grubu pay sahiplerinin
doğrudan doğruya veya dolaylı ortaklık
ilişkisi bulunan şirketlerden herhangi biri
için Türkiye’deki bankalar ve finansman
kurumları lehine teminat verilmesi veya
kefalette bulunulması hususlarındaki
Yönetim Kurulu kararlarında B Grubu
pay sahiplerini temsilen seçilen üye veya
üyelerin onayı aranmaz. Bu halde A
Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet
nedeniyle Şirket’in ve B Grubu pay
sahiplerinin uğradığı zarar ve ziyanları
tazmin etmekle yükümlüdür.
6) Skoda araçlarının üretimi ile ilgili
hususlar

teminat
verilmesi
veya
kefalette
bulunulması. Ancak A Grubu pay
sahiplerinin doğrudan doğruya veya
dolaylı
ortaklık
ilişkisi
bulunan
şirketlerden
herhangi
biri
için
Türkiye’deki bankalar ve finansman
kurumları lehine teminat verilmesi veya
kefalette bulunulması hususlarındaki
Yönetim Kurulu kararlarında B Grubu
pay sahiplerini temsilen seçilen üye veya
üyelerin onayı aranmaz. Bu halde A
Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet
nedeniyle Şirket’in ve B Grubu pay
sahiplerinin uğradığı zarar ve ziyanları
tazmin etmekle yükümlüdür.
6) Skoda araçlarının üretimi ile ilgili
hususlar

D) Yönetim
Kurulunun
Görev
ve
Yetkileri:
Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas
Sözleşme uyarınca, Genel Kurul’un
yetkisine bırakılmış hususlar dışında,
Şirket’in
işletme
konusunun
gerçekleştirilmesi için gerekli olan her
çeşit iş ve işlemler hakkında karar
almaya yetkilidir.
Yönetim
Kurulu,
Türk
Ticaret
Kanunu’nun 367. Maddesi uyarınca
düzenleyeceği bir iç yönergeye göre
yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya
birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya
Şirket
Yöneticilerine
devretmeye
yetkilidir.
Şirket’i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza
ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu’na
aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini
Türk Ticaret Kanunu md. 370’e göre
devredebilir.
Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına
imza yetkisini haiz kişileri, Şirket ünvanı
altında imza etmek üzere belirler ve
temsile yetkili kişileri ve bunların temsil
şekillerini gösterir kararının noterce
onaylanmış suretini, Ticaret Sicili’ne
tescil ve ilan ettirie. Türk Ticaret
Kanunu’nun 371., 374. ve 375. Madde
hükümleri saklıdır.

D) Yönetim
Kurulunun
Görev
ve
Yetkileri:
Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas
Sözleşme uyarınca, Genel Kurul’un
yetkisine bırakılmış hususlar dışında,
Şirket’in
işletme
konusunun
gerçekleştirilmesi için gerekli olan her
çeşit iş ve işlemler hakkında karar
almaya yetkilidir.
Yönetim
Kurulu,
Türk
Ticaret
Kanunu’nun 367. Maddesi uyarınca
düzenleyeceği bir iç yönergeye göre
yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya
birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya
Şirket
Yöneticilerine
devretmeye
yetkilidir.
Şirket’i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza
ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu’na
aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini
Türk Ticaret Kanunu md. 370’e göre
devredebilir.
Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına
imza yetkisini haiz kişileri, Şirket ünvanı
altında imza etmek üzere belirler ve
temsile yetkili kişileri ve bunların temsil
şekillerini gösterir kararının noterce
onaylanmış suretini, Ticaret Sicili’ne
tescil ve ilan ettirir. Türk Ticaret
Kanunu’nun 371., 374. ve 375. Madde
hükümleri saklıdır.

E) Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı:

E) Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı:
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Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından
bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda
ona vekalet etmek üzere, en az bir
başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından
bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda
ona vekalet etmek üzere, en az bir
başkan vekili seçer.
F) Yönetim
Kurulunun
Elektronik
Ortamda Yapılması: Şirketin yönetim
kurulu toplantısına katılma hakkına
sahip olanlar bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi
uyarınca elektronik ortamda da
katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında
Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca
hak sahiplerinin bu toplantılara
elektronik ortamda katılmalarına ve oy
vermelerine
imkan
tanıyacak
Elektronik
Toplantı
Sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet
satın alabilir. Yapılacak toplantılarda
şirket sözleşmesinin bu hükmü
uyarınca kurulmuş olan sistem
üzerinden
veya
destek
hizmeti
alınacak
sistem
üzerinden
hak
sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen
haklarını
Tebliğ
hükümlerinde
belirtilen çerçevede kullanabilmesi
sağlanır.
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EK - 3

VEKALETNAME
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin 4 Mayıs 2021 Salı günü, saat 14:00’de
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye /
İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler
doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili
olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin
ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek
temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde
talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini
işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul
tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
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Gündem Maddeleri (*)

Kabul Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan
Raporu’nun okunması ve müzakeresi

2020

yılı

Faaliyet

3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim
Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılı
hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması,
müzakeresi ve onaya sunulması
5. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre Yönetim
Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetleri ile
ilgili olarak ayrı ayrı ibraları
7. 2020 yılına ilişkin dağıtılabilir net dönem karı olmaması
nedeniyle Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmaması
hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması
8. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine
yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin
belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim
Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti
9. 2021 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun
seçilmesi
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan
gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas
Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 13. Maddesinin tadil
tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin
görüşülmesi ve karara bağlanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
2020 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş
olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu
gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a
bilgi verilmesi
13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2020 yılı
içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul’a
bilgi verilmesi
14. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri
kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda
Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
15. Kapanış
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(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar
taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık
haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada
belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği
payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula
katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından
temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza
sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
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