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Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi AnonimŞirketi,nin2o20_yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisarı

202I pazartesi gtinü, saat 1 1.00,de Mevlana Mahallesi Hİzırefendi Caddesi No:l GaziosmanPaŞa, istanbul

adresindeki QUBBd LİFE Davet Salonunda Ticaret Bakanlığı İstanbuı Ticaret.İl Müdürlüğü'niin 09 Nisan

202| Iarihve 63 |454|9 sayılı yazısıyla görevlendirilen ğakanlık Temsilcisi SaYın Dilek DEMİRCİ

gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve _gtindemi 
de ihtiva edecek Şekilde

18 Mart 202-tar\hr. ıoztq sayılı Ttirkiye Ticaret stit aazeteJi'nde, KamuyuAydınlatmaPlatformunda,

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) E-şirk; portalında ve Şirketimizin www.ayescelik.com internet sitesinde

yasal s1ireler içerisinde yapılmıştır. Ayrıca önceden hiise senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline

y azıiıı pay sahiplerine mektupla gönderilmi ştir,

Genel Kurula yapılan çağrıya ilişkin kurallara uyulduğu ve toplantıya ait Çağrı hakkında bir itirazın

olmadığı görülmüştiir.

HazırBulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket,in toplam l5.028.200,00.-TL çıkarılmıŞ sermayesine tekabül

eden 1.502.820.000 adet paydan ;3g3,8i8,39 TL sermayesine tekabül eden 39.382.839 adet payın asaleten,

3.969.043,78 TL .".-uy".lne iekabül eden 396.9o4.ııt adet payın vekaleten olmak izere; toplam

4,362.872,|7 TL sermuy"sirre tekabül eden 436.287.2I7 adet payİn toplantıda temsil edildiği ve böYlece

Kanun ve Esas Stızlejmede öngörüle, u.guri toplantı nisabının sağlandığının anlaŞılmasl ve Bakanlık

Temsilcisi taıafindan tespit ve ifade edilmesi üzerİne gündemin görüŞülmesine geÇilmiŞtir,

Giindem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlan alınmıştır,

1_ Açılış, yönetim Kurulu Başkanı Abdulkerim Dündar tarafından yapıldı. Şirket Esas sözleŞmesinin 20,

maddesi ve Genel Kurulun çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği ToPlantı BaŞkanhğını

yönetim Kurulu Başkanı auorıı."rim Di.indar'ın yapacağı bilgisi verildi..ToPlantı Baıka1l]utanak
yazmanı olarak Gökhan SARAyLI,yı, oy ropİama" Meİıuru olarak iİe Hakan GERMİ'nin

görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gtindem maddeleri için gerekli 9_ok}"*larrn mevcut olduğunu,

yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa T-uncel, Hamdi Yüce, Ken:an Yeşilhark ve Faris KaYa'ın toPlantıda

hazır bulundugu re nrgr-rz Denetim §irt"ti Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'Yi temsilen Sinan

Selimoğlu' nun toplantıya katıldığını belirtti,

2_ Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oYbirliği

ile karaı verildi.

3_ Toplantı Başkanı, şirket,in 2020 yı|ınaait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uYgun

olarak Genel Kurul toplantısından 6nce ve kanuni süresinde, Şirket Merke.zinde, KamuYu AYdınlatma

platformu, MKKe-şİrı."İ sistemi ve şirket'inwyw.aJrescelik.com kurumsal internet sitesinde aÇıklanarak

pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilrrıesi hakkında biıgi verdi. 202_0_ Yı]lı faaliYetleri hakkında

şirket yönetim Kurulu,ncİh azırlarıanFaaliyet Raporu'nun Ytınğtim Kurulu KarŞılama Metni ve FaaliYet

Raporu bölümleri Başkan Sn. Abdulkerim Ötındar tarafindan okundu. Şirket faaliYetlerine iliŞkin önemli

gelişmeler kısmı ve yatırımların seyri detaylı bir şekilde Başkan Sn. Abdulkerim Dündar tarafindan Genel

Kurul,a sunuldu. Sbz alan yönetim ı."*İu tıyeleri Mustafja Tuncel ve Kenan YeŞilhark ek olarak_ Şirket

faaliyetleri hakkında bilgi vererek, gelecek hakkında temennilerde bulundular. Daha sonİa 2020 Yı]lı

Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Ortaklardan Mehmet Kul söz alarak, yönetim kuruluna teŞekkür effi,

Ek olarak kredilerin çot ytıtseıdiğini, bunun bir risk oluşturduğunu ve Yönetim olarak daha dikkatli

İ"#;,Ş]ffi;;fu;;İ;jİk;;"şrphJi-uİu.ut ve tiçari aıacatıarıa ilgili bilgi :§t u bilgi verilmesini
ı ı___1_^___ ^rr-.,r--İ* ;;-..\,lo,o .p\/rıt\ ver-erek kendisine tesekki.iy'efi. Ek

istedi. yönetim kurulu başkanı Abdujkerim Dqröa\ rfuıuru cevap vererek, kendisineZ w./l



olarak şüpheli alacaklar ile ilgili yönetim Kurulu üyesi Av. Mustafa Tuncel söz aldı ve genel bilgilendirme

yaptı.

4_ şirketin o|.0|.2020- 3|.|2.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faa|iyet Yılına iliŞkin Bağımsız

Denetim Raporu özetlyizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yİtemsilen katılan Sinan Selimoğlu tarafindan

okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiŞtir.

5_ Başkan, 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tabloların Genel

Kurul topiantısınd* bn". ve kanuni süresinde Şirket merkezinde, KamuYu AYdınlatma Platformu ve

şirket kıurımsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine aÇılmıŞ ve ilan

.olıoigini belirtti. 2020 faa|iyet yılına ilişİin bagımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar i|e2020 Yıllı

faa1yJt dönemine ait Vergi Usul kanunu ç.rç.r.İirde hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun ana baŞlıkları

Muhasebe Müdürü Erkan-Gtıçlütarafindan olundu. Finansal Tablolar müzakereye aÇıldı. Söz alan olmadı.

2020 y1,ıhesap dönemine iıişı<in konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan

mali tablolar oybirliğiyle kabul edildi.

6_ Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yı]üı faaliyet, işlem ve hesaplarlndan dolayı ayrı ayrı ibra

edilmelerini Genel Kurul,un onayma sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları

paylardan doğan oy haklarını kulİanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oYları ile aYrı aYrı

oybirliğiyle ibra edildiler.

7_ Başkanı gündemin 7,nci maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazrrlanan,

düzeniemelere uygun olarak Genel Kuruİtoplantısrndan en az3 hafta önce ve kanuni süresinde KamuYu

Aydınlatma platİormunda yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2020 Yı],ı karının

dagıtıımas, ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifin görüşülmesine geçildiğini belirtti. BaŞkan, Şirket

Yönetim Kurulu tarafindan hazırlanan ve özetle;

a_ ,,şirketimizin Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi yasalarına göre hazırlanmlŞ olan 31.12-2020

bilançosunda dönem net körı 12.008.556,08 -TL iken; Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre

hazırfanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise; |5,426.682,00-Tl'dir. SermaYe PiYasası

Mevzuat gereği; iMS,y" göre hazırlanan finansal tablolarımızdaki "net dağıtılabilir dönem k6rı" ile TTK

ve Vergi yuruı*, ı.upru*rİa ahazır|arıanfinansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"

naan Jtışit olan,.net dağıtılabilir dönem karı" olarak dikkate alrnır. Şirket'in 31.|2.2020 tarihli Yasal

bilançosunda tahakkuk eden dönem net karından Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken

tutarlar ayrıldıktan soffa geriye kalan karın özkaynakların güçlendirilmesi amacrYla olağanüstüYedek akÇe

olarak ayrılmasına,

b_ yasal kayıtlarımı zdaveBağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve diPnotlarında

göziiken,61ll Sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karŞılık tutaırndan; ödenmiŞ

sermayemi z\nVo11,una (yüzde onuna) tekabdl eden 1 .502.820 TL (Bir milyon beŞ Yüz iki bin sekiz Yüz

yirmi İLl t t.rndaki bedelin 11 Mayıs 2021 Iarihinden itibaren ortaklara dağıtılmasına,

c_ yine, yasal kayıtlarımızda ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve

dipnotlarında gözüken, oı ı ı Sayılı Kanun-kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karŞılık tüarından;

200.000 TL tutarında Eğitim Fon*rn tıniversite öğrencisi olan ihtiyaç süibi Şirket hissedarlarının

çocüları ve yakınlarrrru b*, olarak verilmesine ve bu hususlarla ilgili Yönetim kuruluna Yetki

verilmesine," ş.klind.ki teklifi Genel Kurul'un onayna sundu. MüzakereYe geÇildi.

Müzakereye geçildi. Divana verilen Hamdi Yüce ve M. Faruk Tamer imza|ı önerge ile k6r dağıtımının

% |5 (yıİde on-beş) olarak oylanması istendi. Oylamaya geçildi. Kar Dağıtımı teklifinin kar PaY>4İlğıtımı

M



8_ Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçi|di. .ortaklardan 
Feyzullah_ Kılıçaslanoğlu ve Mehmet

Erez yeni dönem yönetim İurulu tıyeliı<Grİıçi"n; auorıteıim Dündar, Mustafa Tuncel, Kenan YeŞilhark,

Hamdi yüce ve Faris Kaya,yı teklif etti. guştu bir teklif olmadığından gy]u-9Yu geÇildi, Yql9t]'" Kurulu

üyeliklerine AbdulĞr]im'»trN»en, Mustafa TLTNCEL, Kenair YEŞİLHARK, Hamdi YÜCE ve Faris

KAYA 3 (tlç) yıl için oybirliğiyle seçildi,

9_ yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi. BaŞJlan, giindem maddesine iliŞkin

Toplantı Başkanlığı,na şirket ortaklarından Mehmet Kul ,. B.hrut Dilber taraflndan aYlık net verilen

10.000 TL olmasını öngören öneriyi okudu. Görüşüldü. Başka söz alan_olmadı. Toplantı BaŞkanı

tarafindan, verilen o.r"rgJ çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üYelerinin 2021 Yıl,ı

ücretlerinin 10.000 TL aylık net ücret tıaenm.si şeklinde belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar

verildi.

10_ Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri çerÇevesinde Şirketimizin denetimi

için yönetim Kurulu Kararı ile teklif 
"dil", 

Vizyon Grup Bağımsrz Denetim A.Ş.'nin 202I Yılı hesaP

dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ilÖ bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kaPsamında diğer

faaliyetleri yürütmek tızeİe Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oYbirliğiYle karar

verildi.

11_ yönetim Kurulu başkanı, yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Ttirk Ticaret Kanunu'nun 395, ve 396,

maddelerin deyazı|ıiş ve işlemleri yapabilmeleri hususun dİizinistedi. ortaklardan Mehmet Kul söz alarak

şirketle ticari faaliyette bulunan ortakların olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu baŞkanı Abdülkerim

Diindar konu hakkİnda bilgilendirme yaptı ve oylamaya geçildi. Katılanların oYbirliğiYle karar verildi,

12_ Dilek ve temenniler bölümünde pay süipleri dinlendi. Ortaklardan Behzat Dilber söz alarak, hisselerin

bazı TV bantlarında görünmediğinİ, eski ortuklurn ilk yatırdıkları paıa ile bugiİn arasında d9e_e1 kaYbı

olduğunu ve bağışlar"hakkında Üıgı irİ.alğini söyley.r.k iyi dilek temennileri ile teŞekki.ir etti. Yönetim

Kurulu üyesi Mustafa Tuncel temeııniler İçL t.ş.İ.ttır9lti_ve soruları cevaPladı. ortaklardan Mehmet Kul

söz aldı. Farklı bir ürün çeşidine geçilip geçilmeyeceği hakkında bilgi verilmesini istedi. Yönetim Kurulu

Başkanı Abdulkerim ntınal tırtı" vlıpur-.sİnin g§nişĞyeceğini fakaİdogru zarflan|beklediklerini söYledi,

Gtindemde görüşülecek başka konu kalmadığınJan Toplantı Başkanı toPlantıYı saat 12:50'de kaPattı,

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza edildi,

1 2 Nisan 202l, Istanbul.

Dilek DEMİRCİ
Bakanlık Temsilcisi

Abdulkerim DÜNDAR

Tutanak yazmanı
Hakan GERMİSARAYLI
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