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2O1S YILI OLAGAN GENEI, KURUL TOPLANTI TUTANAEI

ENKA iN$AAT vE SANAYi ANOfVirrr qinXnri'nin 2015 yrh Otafan Genel Kurul
Toplanhsr 29 Man 2016 tarihinde, Saat l4:30'da Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu
Yolu No:6, Enka Konferans Salonu, BE$lK'f A$-iSTANBUL adresinde, istanbul
Ticarer il MiidiirliiEii'niin 28.03.2016 tarih ve l4900lzl4 sayl yazrsryla g6revlendirilen
Bakanhk Temsilcisi Sayrn $ehva! Krnk g6zetiminde yaprlmrqtrr.

Toplantrya ait davet, Kanun ye Ana S<lzlegmede tingdr0ldiigii gibi ve giindemi de ihtiva
edecek qekilde, 07 Mart 2016 tarih ve 9026 sayrh 'l.iirkiye ficaret Sicili Gazetesi'nde,

$irketimizin www.enka.com adresindeki intemet sitesintle, Kamulu Aydrnlatnia
Platformu (KAP)'nda, Merkezi Kapt Kuruluqu'nun Elektronik Genel Kuml Sistemi
(EGKS)'nde yasal siAesi iginde ilan edilmek suretiyle yaprlmrqtr.

Hazr bulunanlar listesirrin te&ikinden, $irket'in toplam 4.000.000.000.- TL'hk
sermayesine tekabtil eden her biri I Kuruq nominal delerinde 400.000.000.000 adet
paydan; toplam itibari degeri 3.547.197 .867,00 TL olan 354.719.786.700 adet hissenin
toplantrda temsil edildili ve b6ylece gerek Kanun, gerekse qirket Ana Siizleqme ve
Genel Kurul QaLqma Esas ve Usulleri Hakkrnda 19 Yonergesi ile dngoriilen hususlann
yerine getirildifi ve asgari toplanh nisabrrun mevcut olduEu belirlenmigtir, Toplantr,
Y<inetim Kurulu Baqkan Vekili Haluk Gergek tarafindan, $irket'in balrnrtz denetimini
sallayan DRT Balunsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci N{ali Mii;avirlik A.$.'nin
vermig oldufu ],etki ile Denetgi $iikran Giilce Tannriver'in toplantrda haztr
bulunduklan belirtilerek fiziki ve eleltronik ortamda agrlmrqtr.

1- Toplantr baEkanLgml Ana S<izlegme'nin 30. Maddesi uyannca Ydnetim Kurulu Ba;kam
Mehmet Sinan Tara'run mazereti nedeniylc kahlarnamasrndan dolayr Y6netim Kurulu
Baqkan Vekili HALTT( GERQEK iistlenmiqtir.Verilcn oneri dofrultusunda oy toplama
memurlu$:'na AGAH MEHMET TAX,A'nrn ve tutanak yazn)aru olamk ILHAN
GUCUYENER'in segilmelerine ve Genel Kurul Toplant Tutanalr'nur imzalanmasr iqin
balkanJrk divaruna ystki verilmesine 7.402,742 olumsuz oya karsrl* 3.547.190.464,25
olumlu oyla karar vcrildi.

2- Scrmaye Piyasasr Kurulu (SPK) diizenlemeleri dofrultusunda hazrrlanan $irketimizin
2015 yrL B ango ve Gclir Tablosu hesaplan ile 2015 yh Yiinetim Kurulu Faaliyet
Raporu vc Denetgi Gdri\ii oku:rdu ve mizakere edildi.
Bu raporlar $irketimizin intemet sitesinde, Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nda ve
Merkezi Kayrt Kuruluqu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edildili ve sayrn
ortaklanmrzrn bilgisine sunuldulu ve giindem maddesi bilgilendirme amagh oldufu igin
oylama yap ma&.

3- DRT Bagmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik A.g.'nin 2015 yrh
hesap diinemine iliqkin olarak hazrrlanan rapor 6zeti giiriig sayfasr okundu ve miizakere
edildi.

Giindemin br.r maddesi bilgilendirme amagh oldu!'u igin oylama laprlmadr.



4- $irketin mevcut BaEr$ ve Yardrm Politikasr gergevesinde 2015 yh iginde yaprlan
toplam 12.074.490,95 TL tutanndaki balrq)ann, Enka Spor Epitim ve Sosyal Yardrm
Vakfr, AKUT Arama Kurtarma Demeli ile Tiirk Elitinr Vakfr'na yaprldrg ortaklann
bilgisine sunuldu.

Giindemin bu maddesi bilgilendirme amagh o'ldufu igin oylama yaprlmadr.

5- $irket Denetim Komitesi tarafindan Y6netim Kurulu'na sunulan, Seri 1I, 14.1 No.lu
"sermaye Piyasaunda Firansal Raporlamaya iliqkin Esaslar Teblili" hiikiimlerine
uygun olarak hazdanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap ddnemine ait finansal tablolar
oylamaya sunuldu, yaprlan oylama sonucunda 2015 yrh hesap ddnemine iliqkin
konsolide frnansal tablolar 95.995,995 olumsuz oya karsrhk 3.547.013.277,75 olumlu
oyla kabul edildi,

G $irketin 2015 yrh hesap ve faaliyetlerinden dolayr Yonetim Kurutu Uyelerinin ibralan
Genel Kurul'un onayrna sunuldu.

Yaprlan oylama sonucunda 95.995.995 olumsuz oya karqrhk 3.547.013.277,75 olumlu
oyla Yonetim Kurulu Uyeleri ibra edildi.

7- Y6netim Kurulu iiye sayrsron verilen iinerge do!rultusunda, 5 kiqi olarak belirlenmesi
ve gdrev siirelerinin I yrl olarak saptanmasl, Y6netim Kurulu iil,elikJeri icin icracr Uye
olarak T,C. Kimlik no.lu Mehmet Sinan TARA'nn ve , , T.C,
Kimlik no.tu flaluk GERCEK'in, icracr Olmayan IJye olarak , T.C. Kimiik
no.lu Erdolan TURGUT'un, icracr Olmayan Balrmsrz Uyeler olarak
T.C. Kimtk no.lu Elmas Melih ARAZ ve I T.C. Kimtik no.lu Vetr L,rgrn
ifvfne 'nin segilneleri, 19.694.985,27 6 olumsuz oya karlrhk 3.507.815.299,19 olumlu
oyla kabul edildi.

8- Verilen 6nerge do$ulrusunda, SPK Kurumsal Y6nctim ilkeleri gerephce diizenlenen
mevcut Ydnetim Kurulu ve id&ri SorumluluEu bulunan Ycineticilerin Ucret Politikasr
esaslanna gdre Y6netim Kurulu Uyeleri'nin her birine ayhk I5.500 TL net hruur hakkr
ddenmesi oylamaya sunuldu.

Yaprlan oylama sonucunda I4.712.448,018 olumsuz oya karqrhk 3.517.780.373,70
otumiu oyla kabul edildi.

9- 03.03.2016 tarih ve 973 sayl Y6netim Kurulu Karan ile cinerilen, Sermaye Piyasasr
Mevanah ve ilgili di[er mevaut hiikimleri esaslanna uygun olarak ayflca Denetim
Komitesi'nin g6riigii do!rultusunda, $irketimizin BaElmslz Denetleme Kuruluqu olarak;

DRT Bagrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miiqavirlik A.$.'nin (Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'run segilmesi, 9.864.254,7 37 olumsuz oya karq rk
3.527 .416.760,2'7 olumlu oyla kabul edildi.



l0- 2015 yL konsolide bilangomuzda yer alan 2015 yrh net konsolide bilango kinm:zm,
SPK'nun kAr da$rtrmrna iliqkin diizenlemeleri ve Esas Stizleqmemizin 36. maddesi ve
Y6netim Kumlu'muzun 01.03.2016 tarih 970 sayrh karandaki dnerisine giire aqa[rc{aki
qelrilde da[rtrlmasr, oylamaya sunuldu.

31 Arat* 2015 tarihinde sona eren hesap d<ineminde, $irketin Konsolide K&n
1.439.8 I 6.000.-TL'drr.

a) Vergi Usul Kanunu'na gtire haarlanan Gelir Tnblosu Net D<lnem K6n iizerinden
%5 kanuni yedek akge aynlmasr,

Q Sermaye Piyasasr Kurulu Mevz.uatl ve ilgili diger mevzuat hfikihlleri esaslanna
uygun olarak hesaplanan, 2015 yrh faaliyetlerinden elde edilen tret ddnem kan
L439.816.000.-Tl'dan I. Tertip Kanuni Yedek Akge diigiildiikten sonra kalan tutara
12.074.491.-TL tutanndaki 2015 yrl balrqlannrn ilavesinden sonral Sennaye
Pilasasr Kurulu diizenlemelerine uygun olarak 600.000.000.-TL l. Terltettii
aynlmastrun, aynlan bu temettliniin;

i) 280.000.000 Tl'srmn 05.11.2015 tariili 966 saylr Y6netira Kur-ulu Karan
ile dalrtrlan kar payr avansrndan mahsup edilmesi;

iD 320.000.000 Tl'srmn 1.-Tl-'lik nomiaal delerli hlsse senedi bagrna 0,08 TL
briit / 0,071008 TL net (gr-kanlmrf sermaye iizerinden brtt % 8,00, net %
7,1008 olmak iizere) nakit olarak dagtrlnasr;

200.000.000.-TL 2. Temeftii'rlen ilave edilerek bedelsiz sermaye artrq(7oS oramnda)
yaptlarak kAnn daflrtrlmast,

c) L Temettii hesaplanrnasrndan sonra kalanrn, %5'i (beq) orarunda mikrannn. Enka
Ingaat ve Sanayi A.$. kurucu intifa senedi sahiplerine paylan oranrnda ildenmesi,

d) %2,5 (ikibuguk) oramnda miktamrn, Enla Holding Yaturm A.g. intifa senedi
sahiplerine paylan oramnda <idenmesi,

e) Kalandan 42.199.803.-TL'nn Genel Kanuni Yedek Akge, 528.602.009.-TL'mn da
Olalantstii Yedek olarak aynlmasr,

2.Tcmettfi'den aynlan 200.000.000.-Tl'orn sermayeye ilave edilerek, sermayemizin
4.000.000.000.-Tl,'dau 4.200.000.000.-TL'na grkanlmasr ve bu i;lemi yapmak iizere
Yiinetim Kurulu'na yetki verilmesi,

1. Temettiiniin hisse senedi sahiplerine 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren daBlllfiasl,

yaptlan oylama sonucunda 95.995,995 olumsuz oya kaqllk 3.547.013.277,75 otunrlu
oyla kabul edildi.

ll- $irket Ana S6deqmesiain 6'ncr ve l9'uncu maddelerinin defigtirilmesine iligkin
olarak Sermaye Piyasasr Kurulu tarafrndan 26.11.2015 taih 12771 sayrL ve T,C.
Giimnik ve Ticaret Bakanftflr'ndan 01.12.2015 tarih 12099360 sayrl almmrg onaylar
dolrultusundaki tadil tasanlan ilan edilen qekliyle ortaklann bilgisine ve oylamaya
sunuldu 8.058.752,018 olumsuz oya karyrlft 3.531.087.765,70 olumlu oyla kabul edildi



12- $irketin iigtincii kiqiler lehine verilrnip Teminat, Rehin, ipotek ve kefaletlerinin olmadrgr
ortaklan n bilgisi ne sunuldu.
Gtindemin bu maddesi bilgilendirrne amaglr oldugu igin oylama laprlmadr.

13. Yonetim Kurulu'na Ana Stizleqmemizin Temettii Avansr Da[rtrmr baqhkll 37'inci
Ir.{addesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasasr Kurulu II-19.1 sayrh Kir Payr
Tebligi kapsamnda, 2016 hesap donemi igin Kdr Pay Avansr daElttmrna karar vermek
iizere yetki verilmesi oylamaya sunuldr.r.
Yaprlan oylama sonucunda 95.995,995 olumsuz oya karqrhk 3.547.013.277,75 olurnlu
oyla kabul edildi.

14' 2016 hesap d6nemi sonunda yeter[ kir oluqmamasr veya zarar oluqmasr durumlannda,
dalttrlacak knr payr avansmm 2016 hesap ddnemine iligkin ylhk finansal durum
tablosunda yer alan kir dagrtmrna konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilecefi
hususu gonigiildii oylamaya sunuldu.

Yaprlan oylama sonucunda 95.995,995 olumsuz oya karqrhk 3.547.013.277,75 olumlu
oyla kabul edildi.

1S SPK'nun Kurumsal Y6netim ilkeleri do$rultusunda 2015 yrl-r iqerisinde T.T.K.'nun
395'inci ve 396'nct maddelerindeki yazit iglemlerin ifasr ile iletli olarak
gergekleqtirilen herhangi bir iqlem olmadrgr hakkrnda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Yonetim Kurulu Uyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncr maddelerindeki yazrh
iglemlerin ifasr igin gerekli iznin verilmesi oylamaya sunuldu.

Yaprlan oylama sonucunda 36.239.778,199 olumsuz oya kargdrk 3.474.725.713,75
olumlu oyla kabut edildi.

16- Dilek ve temennilermaddesinde sdz alan olmadr.

Bu madde igin oylama yaprlmadr.

Bagkan, Katrlan biitiio ortaklara te$ekkiir ederek toplantl)'r fiziki ve elektronik ortamda
kapath.
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