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Eregli Demir ve <;elik Fabrikalan T.A$. Hissedarlar Genel Kurulu'nun 2012 yllma ait olagan
toplantlsl; ilgili mevzuat ve $irket Ana Sozlel?mesi hukumleri e;ere;evesinde yukanda
gosterilen yer ve zamanda $irket Yonetim Kurulu Bal?kanl - Murahhas Azasl ATAER Holding
A$. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) bal?kanllgmda, Ankara Valiligi Ticaret II Mudurlugu'nun
29.03.2013 tarih ve 01789 saylll yazllanyla gorevlendirilen Bakanllk Temsilcisi Satllmll? Batur
gozetiminde yap11mll?tlr.

Hissedarlar Genel Kurulu'nun il?bu olagan toplantlsma dair i1anm; Turk Ticaret Kanunu ile
Sermaye Piyasasl Kanunu ve $irket Ana Sozlel?mesi'ne uygun olarak Turkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nin 06 Mart 2013 tarih ve 8272 saylll nushasmda, aynca Hurriyet ve Dunya
gazetelerinin 06 Mart 2013 tarihli nushalannda ilan olundugu, toplantl yeri, zamanl ve
gundemi ile vekaletname orneginin bu ilanlarda yazlll bulundugu, kanunen gerekli tum
il?lemlerin tamamlandlgl,

- $irket Ana Sozlel?mesi'ne gore toplantl yeter saylsmm, 3.090.000.000 TL olan $irket
sermayesine tekabul eden 309.000.000.000 adet hisse itibariyle 77.250.000.000 adet
hisse oldugu,

- Duzenlenen Hazlr Bulunanlar Listesine gore; 2.414,0585 TL sermayeyi temsil eden
241.405,8500 hissenin asaleten, 1.705.726.188,4355 TL sermayeyi temsil eden
170.572.618.843,5500 hissenin temsilen olmak uzere 1.705.728.602,4940 TL sermayeyi
temsil eden 170.572.860.249,4000 hissenin i~bu toplantlda hazlr bulundugu,

- Yonetim Kurulu Bal?kanl-Murahhas Aza ATAER Holding A$. (Temsilcisi: 55270021002
TC. kimlik numarall Fatih Osman Tar), Yonetim Kurulu Bal?kan Vekili-Murahhas Aza
OYAK Giril?im Danll?manllgl A$. (Temsilcisi: 15665287550 T.C. kimlik numarall Nihat
Karadag), Yonetim Kurulu Oyesi-Murahhas Aza OMSAN Lojistik A$. (Temsilcisi:
53122098998 TC. kimlik numarall Dine; Klzlldemir), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm
A$. (Temsilcisi: 49222658996 T.C. kimlik numarall Fatma CANLI) ile Denete;i1erden
11146088302 TC. kimlik numarall Ahmet Turker Anayurt'un toplantlda hazlr bulundugu,
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Bakanllk Temsilcisi tarafmdan da tespit ve teyit edilmekle, toplantl Yonetim Kurulu
Ba§kam - Murahhas Aza ATAER Holding A.$. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) tarafmdan
a~llml§tlr.

1- $irket Ana Sozle~mesi'nin 26. maddesindeki; Genel Kurul toplantllanna Yonetim Kurulu
Ba~kanl ba~kanllk eder hukmu geregince, Toplantl Ba~kanllgl gorevi Yonetim Kurulu
Ba~kanl ATAER Holding A.$. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) tarafmdan deruhte edilmi~tir.
Dolaylslyla Toplantl Ba§kanllgl'nm Te§kili'ne ili~kin gundemin birinci maddesinde;
Tutanak Yazmanllgl ile Oy Toplama Memurlugu ic;in sec;im yapllml~tlr. Aday gosterilen
OYAK Hukuk Mu~aviri Vekili Kemal Haluk Eruygur'un Tutanak Yazmanl ve ATAER
Holding A.$. temsilcisi Ahmet Turker Anayurt'un Oy Toplama Memuru olarak
sec;ilmelerine 371.239.005,8500 adetred oya kar~llIk oy c;okluguyla karar verilmi~tir.

2- Toplantl Tutanagmm ve Sair Evrakm imzalanmasl Hususunda Te§kil Edilen Toplantl
Ba§kanllgl'na Yetki Verilmesi'ne ili~kin gundemin ikinci maddesinde; te~kil olunan
Toplantl Ba~kanllgl'na, i~bu toplantlya muteallik toplantl tutanaglnm ve sair evrakln hazlr
bulunanlar adlna imzalanmasl hususunda yetki verilmesine 371.239.005,8500 adet red
oya kar~llIk oy c;okluguyla karar verilmi~tir.

3- 2012 Yllma Ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu i1eDenet~iler Raporunun Okunmasl
ve Muzakeresi'ne ili~kin gundemin uc;uncO maddesinde; faaliyet raporunun toplantl
oncesinde hissedarlarm incelemesine amade klllndlgi ve muracaat eden hissedarlara da
verilmi~ olmasl nedeniyle yeniden okunmasma gerek bulunup bulunmadlgl Genel
Kurul'un oy'una sunulmu~, okunmamaslna 384.239.005,8500 adet red oya kar~llIk oy
c;okluguyla karar verilmi~tir.

Muteakiben gundeme devamla Denetc;iler Raporu Denetc;i Ahmet Turker Anayurt
taraflndan okunmu~tur. Rapor hakklnda soz isteyen bulunmaml~tlr.

Raporlar hakklnda soz isteyen bulunmadlglndan takip eden gundem maddesine
gec;i1mi~tir.

4- Baglmslz Denetleme Kurulu§u Raporunun Okunmasl ve Muzakeresi'ne i1i~kin
gundemin dorduncu maddesinde; Baglmslz Denetleme Kurulu~u Raporu Tutanak
Yazmanl taraflndan okunmu~tur. Bu maddede 384.239.005,8500 adet red oy
kullanllml~tlr.

Yapllan muzakereleri takiben bir sonraki gundem maddesine gec;ilmi~tir. Rapor hakklnda
soz isteyen bulunmaml~tlr

5- 2012 YIII Bilan~o ve Kar-Zarar Hesaplarmm Okunmasl, Muzakeresi ve Tasdiki'ne
ili~kin gundemin be~inci maddesinde; 2012 YIII Bilanc;o ve Kar-Zarar Hesaplannln
okunmaslnl muteakip soz isteyen katlllmcilardan A Grubu hisse uzerinde intifa hakklnl
haiz T.C. Ba~bakanllk bzelle~tirme idaresi Ba~kanllgl temsilcisi Ye~im Kuma soz alarak,
i~bu gundem maddesi ile ilgili 1 (Bir) sayfadan ibaret yazlll muhalefet ~erhi metnini
Toplantl Ba~kanllgl'na sunmu~, metin i~bu tutanaga (EK:1) dercedilmi~tir.

Muzakerelerin boylece tamamlanmaslnl muteakip 2012 YIII Bilanc;o ve Kar-Zarar
Hesaplannln Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmu~, yapllan oylama neticesinde 2012
YIII Bilanc;o ve Kar-Zarar Hesaplannln tasdikine 371.239.106,8500 adet red oya kar~llIk
oy c;okluguyla karar verilmi~tir.

6- Donem i~erisinde A~llan Yonetim Kurulu Oyeliklerine Yapllml§ Olan Se~imlerin
Onaylanmasl'na ili~kin gundemin altinci maddesinde okunan Yonetim Kurulu'nun
29.03.2013 tarihli takririnden;



Turk Ticaret Kanunu'nun 363 ve $irket Ana Sozle~mesi'nin 11. maddelerine istinaden i~bu
gene I kurul toplantlslna kadar gorev yapmak uzere:

- Yonetim Kurulu Baglmslz Oyesi Ali Husrev Bozer'in 05.07.2012 tarihinde istifaslyla
bo~alan $irket Yonetim Kurulu Baglmslz Oyeligine Ali Aydm Pandlr'm,

- Yonetim Kurulu Oyelerinden Fatih Osman Tar ile Diny Klzlldemir'in 11.09.2012
tarihinde, Nihat Karadag i1e Ertugrul Aydln'ln 12.09.2012 tarihinde, Fatma Canll'nln
13.09.2012 tarihinde ve Ahmet Aksu'nun 20.09.2012 tarihinde istifalanyla bo~alan
$irket Yonetim Kurulu Oyeliklerine ATAER Holding A$. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar),
OMSAN Lojistik A$. (Temsilcisi: Diny Klzlldemir), OYAK Giri~im Danl~manhgl A$
(Temsilcisi: Nihat Karadag), OYKA Kaglt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A$. (Temsilcisi:
Ertugrul Aydm), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A$. (Temsilcisi: Fatma Canh) ve
T.C. Ba~bakanllk Ozelle~tirme Idaresi Ba~kanliQI'n1n (Temsilcisi: Ahmet Aksu -
04.01.2013 tarihinden itibaren Mehmet Santa~),

Yonetim Kurulu'nca seyilmi~ olduklan hususlanndan bilgi ahnmaslnl mCiteakip yapllan
oylama neticesinde, Yonetim Kurulu'nca yapllml~ olan seyimlerin tasvibine
3.500.856.905,9000 adet red oya kar~llIk oy yokluguyla karar verilmi~tir.

7- Yonetim Kurulu Oyeleri i1e Denet~i1erin Ayrl Ayrl ibra Edilmeleri'ne ili~kin gundemin
yedinci maddesinde; Yonetim Kurulu Oyeleri ile Denetyilerin ayn ayn ibralan Genel
Kurul'un onayma sunulmu~ ve yapllan aylk oylamalar neticesinde Yonetim Kurulu
Oyelerinin ibralarma 469.620.505,9000 adet red oya kar~lhk oy yokluguyla ve Denetyilerin
ibralanna 469.620.505,9000 adet red oya kar~lllk oy yokluguyla karar verilmi~tir. Yonetim
Kurulu Oyeleri kendi ibralannda oy kullanmaml~lardlr.

8- 2012 Ylh Bilan~o Karlnln Dagltlml ile ilgili Onerinin Goru~U1mesi, Kar Dagltlm
Tarihinin Belirlenmesi ve Oya Sunulmasl'na ili~kin gundemin sekizinci maddesinde;
2012 ylll kannm taksim ve tevzii konusunda Yonetim Kurulu'nun 29.03.2013 tarihli
teklifinin okunmasml mCiteakip teklifin oylanmasl neticesinde, $irket Yonetim Kurulu'nun
04.03.2013 tarih ve 9196 nO.lu karan dogrultusunda olmak uzere;

TTK'nun 466. maddesi ve SPK hukumleri geregi, VUK hukumlerine gore duzenlenen
2012 ylh mali tablolannda olu~an net donem kan uzerinden % 5 oranmda 7.300.266
TL 1. tertip yasal yedek aynlmaslna,

SPK duzenlemelerine gore hazlrlanan 2012 ylll mali tablolanndaki net dagltllabilir
donem kan uzerinden %28,6845 oranlnda 120.000.000 TL nakit hissedar temettusu
aynlmaslna,

Net donem karmdan 1. tertip yasal yedek akye ve birinci temettCI du~uldukten sonra
kalan 296.880.774 TL'nin olaganustCI yedek akye olarak aynlmaslna,

384.239.005,8500 adet red oya kar~lhk oy yokluguyla karar verilmi~tir.

9- Yonetim Kurulu Oyelerinin Ocretlerinin Tespiti'ne ili~kin gundemin dokuzuncu
maddesinde; ATAER Holding A$. Temsilcisi Ahmet Turker Anayurt tarafmdan verilen
onerge okunmu~, ba~ka bir goru~ bildiren bulunmamakla, verilen onerge Genel Kurul'un
oy'una sunulmu~ ve onerge dogrultusunda olmak uzere;

B Grubu hisseleri temsilen seyilen Yonetim Kurulu Oyelerine ucret odenmemesine, A
Grubu hisseleri temsilen seyilen Yonetim Kurulu Oyesine odenecek ucretin ayhk net 2.200



TL. (ilgili ay ba~mda, pe~in) olarak tespitine, Yonetim Kurulu Baglmslz Oyelerine
odenecek ucretin ise ayllk net 5.000 TL. (ilgili ay ba~mda, pe~in) olarak belirlenmesine ve
yeni ucretlerin 01.04.2013 tarihinden itibaren uygulamaya konulmaslna 583.803.505,9000
adet red oya kar~llIk oy 90kluguyla karar verilmi~tir.

10- Yonetim Kurulu Oyeliklerine Se~im Yapllmasl'na ili~kin gundemin onuncu maddesinde;
$irket Ana Sozle~mesi'nin 10 ve 11. maddeleri geregince Yonetim Kurulu Oye saYlsl 9
(dokuz) olarak belirlenmi~, bir yll sureyle gorev yapmak uzere 9 (dokuz) Yonetim Kurulu
Oyeligi i9in adaylann tespitine ge9i1mi§tir. ATAER Holding A$. Temsilcisi Ahmet Turker
Anayurt taraflndan verilen onergenin okunmaslnl muteakip TG. Ba§bakanllk Ozelle~tirme
idaresi Ba~kanllgl Temsilcisi Ye~im Kurna ~ifahi oneride bulunmu~tur. Sermaye Piyasasl
Kurulu'nun Seri:IV No:56 saylll Kurumsal Yonetim ilkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmaslna i1i§kin Tebligi uyannca adaylann ozge9mi§leri okunmu§tur.

MClteakiben, bir yll sureyle gorev yapmak uzere 9 (dokuz) Yonetim Kurulu Oyesi se9imi i9in
ATAER Holding A$. Temsilcisi Ahmet Turker Anayurt'un onergesi ve TG. Ba~bakanllk
Ozelle~tirme idaresi Ba~kanllgl Temsilcisi Ye~im Kurna'nln ~ifahi teklifiyle bildirilen adaylar
Genel Kurul'un oy'una sunulmu~, yapllan oylama neticesinde;

- ATAER Holding A$.'nin (Adina gergek ki~i Temsilcisi: 55270021002 TG. kimlik
numarall Fatih Osman TAR)

- OYAK Giri~im Danl~manliQJ A$.'nin (Adina gergek ki§i Temsilcisi: 15665287550 TG.
kimlik numarall Nihat KARADAG),

- TG. Ba~bakanllk Ozelle~tirme idaresi Ba~kanllgl'nln (Adina gergek ki~i Temsilcisi:
43549220324 TG. kimlik numarall Mehmet SARITA$),

- OMSAN Lojistik A$.'nin (Adina gergek ki~i Temsilcisi: 53122098998 TG. kimlik
numarall Din9 KIZILDEMiR)

- OYKA Kaglt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A$.'nin (Adma gergek ki~i Temsilcisi:
24296314450 TG. kimlik numarall Ertugrul AYDIN),

- OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A$.'nin (Adma gergek ki~i Temsilcisi:
49222658996 TG. kimlik numarall Fatma GANLI),

- 20279188254 TG. kimlik numarall Ali Aydin PANDIR'1n Baglmslz Oye olarak,
- 20426015358 TG. kimlik numarall Nazmi DEMiR'in Baglmslz Oye olarak,
- 12362485876 TG. kimlik numarall Atilla Tamer ALPTEKiN'in Baglmslz Oye olarak,

Yonetim Kurulu Oyeliklerine se9ilmelerine 1.965.770.510 adet red oya kar~llIk oy
90kluguyla karar verilmi~tir.

11- Baglmslz Ol§ Oenetleme Kurulu§u Se~iminin Onaylanmasl'na ili~kin gundemin
onbirinci maddesinde; Yonetim Kurulu'nun 29.03.2013 tarihli onergesinin okunmaslnl
mClteakip yapllan oylama neticesinde, onergenin aynen kabuluyle, Eregli Demir ve Celik
Fabrikalan TA$.'nin ve Bagll Ortakllklannln TTK'nln ilgili hukumleri gergevesinde 2013
ylll baglmslz dl~ denetim hizmetleri i9in Guney Baglmslz Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Mu~avirlik A$.'nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) se9imine ve bu
~irketle 1 (bir) yll sureli hizmet sozle~mesi yapllmasma yonelik Yonetim Kurulu teklif ve
karannln tasvibine 2.258.900.306 adet red oya kar~llIk oy 90kluguyla karar verilmi~tir.

12- Turk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri Uyarmca ~irketle Yonetim Kurulu
Oyelerinin Gerek Kendi ve Gerekse Ba§kasl Adma i§ Yapabilmelerine, ~irketimizin
i§letme Konusuna Giren Ticari i§ Turunden Sir i§lemi Kendi veya Ba§kasl Hesabma
Yapabilmelerine ve ~irketimizle Aym Tur Ticari i§le Ugra§an Sir ~irkete
Sorumlulugu Smlrslz Ortak Olabilmelerine izin Verilmesine Oair Karar Almmasl'na
ili~kin gundemin onikinci maddesinde; ATAER Holding A$. temsilcisi Ahmet Turker
Anayurt taraflndan verilen onergenin okunmaslnl mClteakip, Turk Ticaret Kanunu'nun 395
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ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasasl Kurulu duzenlemeleri gen;evesinde; §irketle
Yonetim Kurulu uyelerinin gerek kendi ve gerekse ba§kasl adma i§ yapabilmelerine,
§irketin i§letme konusuna giren ticari i§ torunden bir i§lemi kendi veya ba§kasl hesablna
yapabilmelerine ve §irketle aYni tor ticari i§le ugra§an bir §irkete sorumlulugu SlnlrSIZ ortak
olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapllan oylama sonucunda; Yonetim Kurulu Oyelerine,
TTK'nln 395 ve 396. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine 397.095.010
adet red oya kar§lhk oy 90kluguyla karar verilmi§tir.

2012 ylhnda yonetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, pay sahibi yonetim
kurulu uyelerinin, ust duzey yoneticilerin ve bunlann ikinci dereceye kadar kan ve slhri
yaklnlannln §irket veya bagll ortakhklan ile 91kar 9atl§maslna neden olabilecek onemli
nitelikte i§lem olmadlgl hususunda Tutanak Yazmanl Kemal Haluk Eruygur tarafmdan
ortaklara bilgi verilmi§tir. Aynca Faaliyet Raporu'nun i1i§kili Taraflar A91klamalan klsmlnda
konu ile ilgili bilgiler yer almaktadlr.

13- $irket Ana Sozle~mesi'nin 21 'inci Maddesinde Yapllacak Degi~iklik i1e Sermaye
Piyasasl Kurulu'ndan Verilecek Uygun GorU~ ve GUmrUk ve Ticaret Bakanhgl'ndan
Verilecek izin Dogrultusunda $irket Ana Sozle~mesi'nin 5'nci Maddesinde
Yapllacak Degi~ikligin GorU~U1erek Karara Baglanmasl'na ili§kin gundemin onu9uncu
maddesinde; Yonetim Kurulu'nun 29.03.2013 tarihli onergesi ile ekinin okunmasml
moteakip gundem maddesi Genel Kurul'un oy'una sunulmu§ ve yapllan oylama
neticesinde; $irket Ana Sozle§mesi'nin 5. ve 21. maddelerinin i§bu tutanak ekinde (EK:2,
EK:3) yer aldlgl §ekilde degi§tirilmesine 384.239.010 adet red oya kar§lhk oy 90k1uguyla
karar verilmi§tir.

Hissedar temsilcilerinden Hikmet Vuslat Sumen'in "$irket Merkezi'nin Ankara'dan
istanbul'a ta§mmasmln nedenlerini nedir" §eklindeki sorusu Toplantl Ba§kanl Fatih
Osman Tar tarafmdan cevaplandlrllml§tlr.

14- 28 Kaslm 2012 Tarih, 28481 SaYlhResmi Gazete'de Yaylmlanan Anonim $irketlerin
Genel Kurul Toplantllarmm Usul ve Esaslarl i1e Bu Toplantllarda Bulunacak GUmrUk
ve Ticaret Bakanhgl Temsilcileri Hakkmda Yonetmelik'in 4. Maddesi Uyarmca i~
Yonerge'nin Onaya Sunulmasl'na ili§kin gundemin ondorduncu maddesinde; Eregli
Demir ve Celik Fabrikalan Turk Anonim $irketi Genel Kurulu'nun Cah§ma Esas ve Usulleri
Hakklnda i9 Yonerge'nin toplantl oncesinde hissedarlara dagltllml§ olmasl ve Elektronik
Genel Kurul Sisteminde ula§llabiliyor olmasl nedenleriyle yeniden okunmaslna gerek
bulunup bulunmadlgl Genel Kurul'un oy'una sunulmu§, okunmamaslna 384.239.010 adet
red oya kar§lhk oy 90kluguyla karar verilmi§tir.

Gundem maddesine devamla, Yonetim Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 9195 no.lu karan
dogrultusundaki 29.03.2013 tarihli onergesinin okunmaslnl muteakip yapllan oylama
neticesinde, i§bu tutanak ekinde (EK:4) yer alan Eregli Demir ve Celik Fabrikalan Turk
Anonim $irketi Genel Kurulu'nun Call§ma Esas ve Usulleri Hakkmda 19 Yonerge'nin
tasvibine 384.239.010 adet red oya kar§lhk oy 90kluguyla karar verilmi§tir.

15- $irket Tarafmdan 3. Ki~iler Lehine Verilmi~ Olan Teminat, Rehin ve ipotekler
Hakkmda Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi'ne ili§kin gundemin onbe§inci maddesinde;
Yonetim Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 9200 no.lu karan dogrultusundaki 29.03.2013
tarihli bilgi takririnden; Sermaye Piyasasl Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 saylh
toplantlslnda aldlgl karar uyannca, §irketlerin, kendi tozel ki§ilikleri, tam konsolidasyona
tabi ortakhklan ve olagan ticari faaliyetlerinin yurutolmesi i9in diger 3. ki§iler lehine vermi§
olduklan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmi§ olduklan gelir ve menfaatler
hususunda, §irket ortaklarmln bilgilendirilmesi kapsammda, 2012 ylh ile ilgili olarak; Eregli
Demir ve Celik Fabrikalan T.A$.'nin (ERDEMIR) 65.433.543 TL, Iskenderun Demir ve
Celik A$.'nin (iSDEMiR) 48.124.755 TL, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A$.'nin
(ERMADEN) 6.462.988 TL, Erdemir Celik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A$.'nin



(ERSEM) 85.801 TL, Erdemir MOhendislik, Yonetim ve DanJ~manhk Hizmetleri A.$.'nin
(ERENCO) 71.933 TL ve Erdemir-Romania S.R.L.'nin (ERDEMiR-RO) 1.344.993 TL ile
kendi tozel ki~ilikleri adma teminat, rehin ve ipotek veren ~irketler olup, toplamda
121.524.013 TL tutannda teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ula~lldlgl,

Aynca ERDEMiR'in, 31.12.2012 tarihi itibariyle, tam konsolidasyon kapsamma dahil ettigi
iSDEMiR'in kullanml~ oldugu bazi kredilere garantor olunmasl sebebiyle 2.633.666.295 TL
ve yine tam konsolidasyon kapsamma dahil ettigi ERENCO'nun TOrkmenistan projesinde
ta~eron firmalara verilen odeme garanti yazisl sebebiyle 806.591 TL olmak Ozere toplam
2.634.472.886 TL tutannda garantorlOk verdigi, iSDEMiR kredilerine yonelik olarak verilen
garantorlOk ile baglantlh olarak 2012 ylhnda elde edilen toplam garantorlOk gelirinin
12.320.398 TL oldugu, ERENCO lehine verilen garantorlOk ile ilgili olarak 2012 ylhnda
3.487 TL garantorlOk geliri elde edildigi,

Olagan ticari faaliyetlerin yOrOtolmesi amaclyla diger 3. ki~ilerin borcunu temin amaclyla
verilen teminat, rehin ve ipotek ve diger verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadlgl,

hususlanndan bilgi almml~tlr. Bu maddede 3.040.327.261,2500 adet red oy kullanJlml~tlr.

16- VII i~inde Vapllml!j Olan ili!jkili Taraf i!jlemleri Hakkmda Genel Kurul'un
Bilgilendirilmesi'ne i1i~kin gOndemin onaltmci maddesinde; Yonetim Kurulu'nun
29.03.2013 tarihli bilgi takririnden; Sermaye Piyasasl Kurulu'nun 20.07.2011 tarih ve
28000 saylh Resmi Gazete'de yaylmlanan Seri: IV, No: 52 Tebligi uyarmca alman Yonetim
Kurulu'nun 04 Mart 2013 tarih ve 9197 no.lu karan dogrultusunda; $irket ile ili~kili taraflan
arasmdaki yaygm ve sOreklilik arz eden varhk, hizmet ve yOkOmlOIOk transferleri
i~lemlerinin 01.01.2012-31.12.2012 hesap donemi igerisindeki tutannm, Sermaye Piyasasl
Kurulu dOzenlemelerine uygun bir ~ekilde hazlrlanan ve kamuya a91klanan 31.12.2012
tarihli finansal tablolardaki aktif toplammm veya brut satl~lar toplammm %1 O'una, tek
seferlik i~lemlerde ise %5'ine ula~madlQlndan $irketin konuya ili~kin bir rapor hazlrlama
yOkOmlOIOgOdogmadlgl hususlanndan bilgi ahnml~tlr. Bu maddede 3.040.327.261,2500
adet red oy kullanllml~tlr.

17- 2012 Vlhnda Vapllan Bagl!j ve Vardlmlarm Genel Kurul'un Bilgisine Sunulmasl'na
ili~kin gOndemin onyedinci maddesinde; Yonetim Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 9198
no.lu karan dogrultusundaki 29.03.2013 tarihli bilgi takririnden;

2011 2012
TL TL

B-Kamu Kurum ve Kurulu~lan ile Geli~tirilen I~birligi
Faaliyetleri

C- KOltOrelve Sanatsal Faaliyetler

D-GonOIlO <;all~malar ve Haylr i~lerine Yonelik
Gergekle~tirilen i~birligi Faaliyetleri

E-Vaklf Dernek Oda ve EnstitOler ile Gergekle~tirilen
i~birligi Faaliyetleri

379.526\OJ



~eklinde olmak uzere, ~irket<;e 2011 ylll i<;erisinde toplam 366.519 TL, 2012 ylll i<;erisinde
toplam 379.526 TL bagl~ yapllml~ oldugu ve 2006 ylllnin Mart aylnda ba~lanan tasarruf
<;all~malanna 2012 ylllnm tamammda da devam edildigi ve gelecek donemlerde de
sOrdurulecegi hususlanndan bilgi allnml~tlr. Bu maddede 3.040.327.261,2500 adet red oy
kullanllmHiitlr.

18- 2013 Yllmda Yapllacak Bagujlarm Smlfl Hakkmda Karar Ahnmasl'na ili~kin gundemin
onsekizinci maddesinde; Yonetim Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 9198 nO.lu karan
dogrultusundaki 29.03.2013 tarihli onergesinin okunmasml muteakip yapllan oylama
neticesinde, onergenin aynen kabulUyle, 2013 ylllnda $irketce yapllacak bagl~ tutanna,
$irketin solo net satl~ hasllatlnln % 0,015'ine (onbindebirbu<;uk) kadar ust Slnlr
getirilmesine 11.868.608.360 adet red oya kar~llIk oy <;okluguyla karar verilmi~tir.

19- ~irket Bilgilendirme Politikasmm Genel Kurul'un Bilgisine Sunulmasl'na ili~kin
gundemin ondokuzuncu maddesinde; Sermaye Piyasasl Kurulu'nun 30.12.2011 tarih ve
28158 saylll Resmi Gazete'de yaylmlanan Seri: IV No: 56 saylll Kurumsal Yonetim
ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasma i1i~kin Tebligi'nin 2.1.1 maddesine gore
hazlrlanan ve Yonetim Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 9194 nO.lu karan dogrultusundaki
29.03.2013 tarihli takriri ile i~bu tutanak ekinde (EK:5) yer alan $irketin Bilgilendirme
Politikasl'ndan bilgi allnml~tlr. Bu maddede 3.040.327.261,2500 adet red oy kullanllml~tlr.

20- Dilek ve Temenniler'e ili~kin gundemin yirminci maddesinde soz alan Hissedar
temsilcilerinden Hikmet Vuslat Sumen'in "Erdemir Yoneticileri ve <;all~anlanna te~ekkur
ediyorum" ~eklindeki konu~maslndan sonra toplantl, Toplantl Ba~kanl ATAER Holding
A.$.'nin (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) te~ekkur konu~maslyla kapatllml~tlr. Gundemin bu
maddesinde 3.040.327.261,2500 adet red oy kullanllml~tlr.

Gundemin 5. maddesine i1i~kin T.C. Ba~bakanllk Ozelle~tirme Idaresi
Ba~kanllgl'nln Muhalefet $erhi.
Gundemin 13. maddesinin ekleri - Ana Sozle~me Tadil Metinleri.
Gundemin 14. maddesinin eki - Eregli Demir ve Celik Fabrikalan Turk Anonim
$irketi Genel Kurulu'nun Call~ma Esas ve Usulleri Hakklnda 1<;Yonerge.
Gundemin 19. maddesinin eki - $irket Bilgilendirme Politikasl.

EK- 2-3 :
Ek- 4

Toplantl Ba~kanl

A~::
(Temsilcisi: Fatih Osman TAR)

llJfi
Kemal Haluk ERUYGUR



Eregli Demir ve <;eIik Fabrikalan T.A.~. (Erdemir)

29.03.2013 tarihli Genel Kurulunun 5. maddesine iIi~kin

Muhalefet ~erhi

6zel1e~tirme idaresi Ba~kanhgmca, 31.12.2005 tarihli finansal tablolara
yonelik 30.3.2006 tarihli Genel Kurulda sunulan ve bunu miiteakip Ankara
3. Ticaret Mahkemesinde ayIlan 2006/218 Esas saylh davada yer alan
gerekyeler ile 2005 yIll hesaplarma ili~kin olarak Sermaye Piyasasl
Kurulu'nun 05.05.2006 tarih ve 21/561 sayl1l toplantlsmda alman -"Sirketin
donem sonu itibariyle yl1 iyinde uyguladlgl muhasebe standardl seti
(Seri:XI:No:25) yerine yeni bir muhasebe standardl seti ile (UMS/UFRS)
finansal tablolanm diizenledigi ve bu degi~ikligin donem karma etkisinin
onemli tutarda 152.329.914 YTL oldugu, aynca 2005 yl1l 3, 6 ve 9 ayhk
finansal tablolarmda dikkate almmayan ve 2005 ylh kanm 43.595.953.-YTL
tutannda azaltan gider tahakkuku uygulamasma gidildigi goz oniinde
bulundurularak, kamunun dogru bilgilendirilmesini teminen, 31.12.2005
tarihli finansal tablolarm yIl iyinde uygulanan muhasebe standardl setine
gore yeniden diizenlenerek ilan edilmesine ve ivedilikle Sirket Genel
Kurulunun onayma sunulmasma"- karar yeryevesinde, 31.12.2005 tarihli
finansal tablolann 01.01.2012-31.12.2012 yl1 sonu mali tablolara etkisi ve
aynca 01.01.2012-31.12.2012 hesap donemine ait mali tablolarmm UFRS
yerine SPK mevzuatma gore hazlrlanmasl gerektigi dii~iiniildiigiinden i~bu
Genel Kurul'un 5. maddesinde yer alan Bilanyo ve Kar-Zarar hesaplarma
ili~kinmuhalefet ~erhi taraflmdan konulmu~tur.

Ye~im KURNA

Oze le~tirme idaresi Ba~kanhgl

f~!/':::H~

,-Sa+,/f\1'~ Bf1Tur<..
:B"kr.l"I,k -r.e M.s' leiS;



EREGLi DEMiR VE CELiK FABRiKALARI T.A.$.
ANA SOZLE$ME DEGi$iKLiK METNi

......................................................··~~~i •••~.~.~.~·f······
i $irketin Merkezi:

I Madde 5- $irketin merkezi Ankara'dadlr.
! Adresi Eskil?ehir Devlet Yolu No:12 06530
I Sogutozu I ANKARA'dlr.

Adres degil?ikliginde yeni adres, ticaret siciline
tescil ve TGrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde
ilan ettirilir ve ayrlca Sanayi ve Ticaret
Bakanhgl ile Sermaye Piyasasl Kurulu'na

i bildirilir.
l
I Tescil ve ilan edi1mil? adrese yapllan tebligat
! $irkete yap11mll?saYlhr. Tescil ve ilan edilmil?
! adresinden ayrl1mll? olmaslna ragmen, yeni
! adresini suresi iyerisinde tescil ettirmemil?
i $irket iyin bu durum fesih sebebi saYlhr.

I $irket, Sermaye Piyasasl Kurulu ile Sanayi ve
'Ticaret Bakanhgl'na bilgi vermek l?artlyla,
I Yonetim Kurulu kararlna dayanarak uygun
! gorecegi diger yerlerde de l?ubeler veya
i bGrolar ayabilir.

...................···YENi$E~q ........]

merkezi Istanbul'dad", i
Yolu Caddesi No: 2 i

KGyGkbakkalkoy i

Madde 5- $irketin
Adresi Merdivenkoy
34750
Atal?ehir/ISTANBUL'dur.

Adres degil?ikliginde yeni adres, ticaret siciline I
tescil ve TGrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde !
ilan ettirilir ve ayrlca Gumruk ve Ticaret i
Bakanhgl ile Sermaye Piyasasl Kurulu'na
bildirilir.

Tescil ve i1an edi1mil? adrese yapllan tebligat i
$irkete yap11mll?saylhr. Tescil ve ilan edi1mil? I
adresinden ayrl1mll? olmaslna ragmen, yeni i
adresini suresi iyerisinde tescil ettirmemil?!
$irket iyin bu durum fesih sebebi saYlhr. I

$irket, Sermaye Piyasasl Kurulu ile Gumruk i
ve Ticaret Bakanhgl'na bilgi vermek l?artlyla, i
Yonetim Kurulu kararlna dayanarak uygun!
gorecegi diger yerlerde de l?ubeler veya I

bGrolar ayabilir. ......!

• JEMiR lcrUc
j;;AB. T. A. $.

Eski§ehir Devlet Yolu No: 12
SOgUtozu / ANKARA



EREGLi DEMiR VE CELiK FABRiKALARI T.A.$.
ANA SOZLE$ME DEGi$iKLiK METNi

···········:::::::·.::::::::x.~:~I:~~~q..::::::m::::: .. :::':1
i

I Oy Hakkl ve TemsiJ §ekli: I Oy Hakkl ve TemsiJ §ekli: I
! ! !
I Madde 21- Olagan ve Olaganusto Genel Kurul I Madde 21- Olagan ve Olaganusto Genel Kurul I
i toplantllannda hazlr bulunan hissedarlann veya i toplantJlarmda hazlr bulunan hissedarlarm veya I
I vekillerinin her pay i~in bir oyu olacaktlr. Genel I vekillerinin her pay i~in bir oyu olacaktlr. Genel i
I Kurul toplantJlannda hissedarlar kendilerini,! Kurul toplantllannda hissedarlar kendilerini, I
I diger hissedarlar veya hari~ten tayin edecekleri I diger hissedarlar veya hari~ten tayin edecekleri I
I vekil vasltaslyla temsil ettirebilirler. ~irkete 'I: vekil vasltaslyla temsil ettirebilirler. ~irkete I
! hissedar olan vekiller kendi oylanndan ba§ka hissedar olan vekiller kendi oylarmdan ba§ka I
I temsil ettikleri hissedann sahip oldugu oylan da temsil ettikleri hissedann sahip oldugu oylan da
! kullanmaya yetkilidirler. I kullanmaya yetkilidirler.
j !

I Sermaye Piyasasl Kurulu'nun vekaleten oy I Sermaye Piyasasl Kurulu'nun vekaleten oy
i vermeye ili§kin duzenlemeleri sakhdlr. i vermeye ili§kin duzenlemeleri sakhdlr.

I

I Genel kurul toplantlsma elektronik ortamda
I katillm I

I ~irketin genel kurul toplantllanna katllma hakkl I
! bulunan hak sahipleri bu toplantllara, Turk!
I Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyannca I
! elektronik ortamda da katllabilir. ~irket, Anonim I
I ~irketlerde Elektronik Ortamda Yapllacak Genel I
II' Kurullara Ili§kin Yonetmelik hukumleri uyannca ,

hak sahiplerinin genel kurul toplantllanna I
! elektronik ortamda katllmalanna, goru§ J

I a~lklamalanna, oneride bulunmalanna ve oy I
I kullanmalanna imkan tanlyacak elektronik genel \
i kurul sistemini kurabilecegi gibi bu ama~ i~in !
I olu§turulmu§ sistemlerden de hizmet satm i
I alabilir. !
i \
I i

I Yapllacak tom genel kurul toplantllannda esas I
i sozle§menin bu hukmu uyarmca, kurulmu§ olan i
I sistem Ozerinden hak sahiplerinin ve I
i temsilcilerinin, anllan Yonetmelik hukumlerinde I

belirtilen haklannl kullanabilme i saglanlr. ti
~~~ ,~ ~1:.',.,t. ~ '\. ,/f- - \~

f.. 1'-;";~0.. ~ \.
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EREGLi DEMiR VE CELiK FABRiKALARI TURK ANONiM $iRKETi GENEL KURULUNUN
CALI$MA ESAS VE USULLERi HAKKINDA iC yONERGE

BiRiNCi BOLUM
Ama~, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Ama~ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu i<; Yonergenin amacl; Eregli Demir ve <;elik Fabrikalan T.A.$. genel

kurulunun <;all1?ma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sozle1?me hukumleri
<;er<;evesinde belirlenmesidir. Bu 1<;Yonerge, Eregli Demir ve <;elik Fabrikalan T.A.$.'nin tlim olagan
ve olaganustli genel kurul toplantllannl kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu 1<;Yonerge, Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantllannm Usul Ve Esaslan

lie Bu Toplantllarda Bulunacak Gumruk Ve Ticaret Bakanllgl Temsilcileri Hakkmda Yonetmelik
hukumlerine uygun olarak yonetim kurulunca hazlrlanml1?tlr.

Tammlar
MADDE 3- (1) Bu 1<;Yonergede ge<;en;
a) Birle1?im: Genel kurulun bir gunluk toplantlsml,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 saylll Turk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birle1?imin dinlenme, yemek arasl ve benzeri nedenlerle kesilen bOlumlerinden

her birini,
<;)Toplantl: Olagan ve olaganustli genel kurul toplantllannl,
d) Toplantl ba1?kanllgl: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci flkrasma uygun olarak genel kurul

tarafmdan toplantlyl yonetmek uzere se<;ilen toplantl ba1?kanmdan, gereginde genel kurulca se<;ilen
toplantl ba1?kan yardlmclsmdan, toplantl ba1?kanmca belirlenen tutanak yazmanmdan ve toplantl
ba1?kanmm gerekli gormesi halinde oy toplama memurundan olu1?ankurulu,

ifade eder.
iKiNCi BOLUM

Genel Kurulun Calujma Usul ve Esaslarl
Uyulacak hliklimler
MADDE 4 - (1) Toplantl, Kanunun, ilgili mevzuatm ve esas sozle1?menin genel kurula ili1?kin

hukumlerine uygun olarak yapilir.
Toplantl yerine giri, ve hazlrhklar
MAD DE 5 - (1) Toplantl yerine, yonetim kurulu tarafmdan duzenlenen hazlr bulunanlar listesine

kaYltlr pay sahipleri veya bunlann temsilcileri, yonetim kurulu uyeleri, var ise denet<;i, gorevlendirilmi1?
ise Bakanlrk temsilcisi ve toplantl ba1?kanllgma se<;ilecek veya gorevlendirilecek ki1?ilergirebilir. Aynca
Kanunun 1527 nci maddesi uyannca kurulan elektronik genel kurul sisteminin yurutlilmesinden
sorumlu 1?irket <;alr1?anlan, sisteme aktanmla ilgili olarak 1?irket <;all1?anlya da hizmet alman firma
gorevlisi olarak ses ve goruntli alma teknisyenleri ile toplantlya katllanlara bilgi verebilecegi ve
yardimci olacagl dU1?unulen diger 1?irketyoneticileri ve <;all1?anlan ve basm mensuplan da toplantl
yerine girebilirler.

(2) Toplantl yerine giri1?te, ger<;ek ki1?ipay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarmca
kurulan elektronik gene I kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik gostermeleri, ger<;ek ki1?ipay
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini gostermeleri, tlizel ki1?ipay sahiplerinin
temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazlr bulunanlar Iistesinde kendileri i<;in
gosterilmi1? yerleri imzalamalan 1?arttlr. Soz konusu kontrol i1?lemleri, yonetim kurulunca veya yonetim
kurulunca gorevlendirilen bir veya birden fazla yonetim kurulu uyesince yahut yonetim kurulunca
gorevlendirilen ki1?iveya ki1?ilertarafmdan yapllrr.

(3) Tum pay sahiplerini alacak 1?ekildetoplantl yerinin hazlrlanmasma, toplantl slrasmda ihtiya<;
duyulacak klrtasiyenin, dokumanlann, ara<; ve gere<;lerin toplantl yerinde hazlr bulundurulmasma
ili1?kingorevler yonetim kurulunca yerine getirilir. Toplantmm, sesli ve goruntlilU 1?ekilde kayda alrnmasl
i<;ingerekli teknik hazlrlrklar yapilir.

Toplantmm a~llmasl
MADDE 6 - (1) Toplantl 1?irket merkezinin bulundugu ilde veya Karadeniz Eregli'de Yonetim

Kurulu'nca uygun gorulen yerde onceden ilan edilmi1?zamanda yonetim kurulu ba1?kanl ya da ba1?kan
vekili veya yonetim kurulu uyelerinden birisi tarafmdan, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde
belirtilen nisaplann saglandlgmm bir tutanakla tespiti uzerine a<;llIr.



Toplantl ba,kanhgmm olu,turulmasl
MADDE 7- (1) Genel Kurul toplantllanna Yonetim Kurulu Ba~kanl ba~kanllk eder. Ba~kanm

bulunmadlgl zamanda bu gorevi ba~kan vekili yapar. Ba~kan vekili de yoksa ba~kanllk edecek ki~i
Genel Kurul tarafmdan se<;:ilir.

(2) Oy toplama memurlan Genel Kurul tarafmdan se<;:ilir. Tutanak yazmanl ise Ba~kan
tarafmdan gerek hissedarlar arasmdan gerekse dl~andan gorevlendirilir. Aynca elektronik genel
kurulda teknik i~lemlerin toplantl anlnda yerine getirilmesi amaclyla toplantl ba~kanl tarafmdan uzman
ki~iler gorevlendirilebilir.

(3) Toplantl ba~kanllgl, toplantl tutanagml ve bu tutanaga dayanak olu~turan diger evrakl
imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantl ba~kanl genel kurul toplantlsml yonetirken Kanuna, esas sozle~meye ve bu 1<;:
Yonerge hOkOmlerine uygun hareket eder.

Toplantl ba,kanhgmm gorev ve yetkileri
MADDE 8 - (1) Toplantl ba~kanllgl, ba~kanm yonetiminde a~aglda belirtilen gorevleri yerine

getirir:
a) Toplantmm ilanda gosterilen adreste yapilip yapllmadlglnl ve esas sozle~mede belirtilmi~se

toplantl yerinin buna uygun olup olmadlgml incelemek.
b) Genel kurulun toplantlya, esas sozle~mede gosterilen ~ekilde, internet sitesinde ve TOrkiye

Ticaret Sicili Gazetesinde yaylmlanan ilanla <;:agnllp<;:agnlmadlgml, bu <;:agnnm, ilan ve toplantl gOnleri
hari<;:olmak Ozere, toplantl tarihinden en az 0<;:hafta once yapilip yapllmadlgml incelemek ve bu
durumu toplantl tutanagma ge<;:irmek.

c) Toplantl yerine giri~ yetkisi olmayanlann, toplantlya girip girmediklerini ve toplantl yerine
giri~le ilgili olarak bu 1<;:Yonergenin 5 inci maddesinin ikinci flkrasmda hOkOm altma alman gorevlerin
yonetim kurulunca yerine getirilip getirilmedigini kontrol etmek.

<;:) Genel kurulun, Kanunun 416 nCI maddesi uyannca <;:agnslz toplanmasl halinde pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin tOmOnOn hazlr bulunup bulunmadlgml, toplantmm bu ~ekilde
yapllmasma itiraz olup olmadlglnl ve nisabm toplantl sonuna kadar korunup korunmadlgml incelemek.

d) Degi~iklige gidilmi~ ise degi~iklikleri de i<;:erenesas sozle~menin, yonetim kurulu yllilk faaliyet
raporunun, denet<;:i raporlannm, finansal tablolann, gOndemin, gOndemde esas sozle~me degi~ikligi
varsa yonetim kurulunca hazlrlanml~ degi~iklik tasansmm, Sermaye Piyasasl Kurulu'ndan ve
Bakanllktan alman izin yazllan ve eki degi~iklik tasansmm, yonetim kurulu tarafmdan dOzenlenmi~
hazlr bulunanlar Iistesinin, genel kurul erteleme Ozerine toplantlya <;:agnlml~sa bir onceki toplantlya
ili~kin erteleme tutanagmm ve toplantlya ili~kin diger gerekli belgelerin eksiksiz bir bi<;:imde toplantl
yerinde bulunup bulunmadlgml tespit etmek ve bu durumu toplantl tutanagmda belirtmek.

e) Hazlr bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen gene I kurula katllanlann
kimlik kontrolOnO itiraz veya 10zum Ozerine yapmak ve temsil belgelerinin dogrulugunu kontrol etmek.

f) Murahhas Oyeler ile en az bir yonetim kurulu Oyesinin ve denet<;:inin toplantlda hazlr olup
olmadlgml tespit etmek ve bu durumu toplantl tutanagmda belirtmek.

g) GOndem <;:er<;:evesindegenel kurul <;:all~malarml yonetmek, Kanunda belirtilen istisnalar
haricinde gOndem dl~ma <;:Ikllmasml onlemek, toplantl dOzenini saglamak, bunun i<;:ingerekli tedbirleri
almak.

g) Birle~imleri ve oturumlan a<;:mak,kapatmak ve toplantlyl kapatmak.
h) MOzakere edilen hususlara ili~kin karar, tasan, tutanak, rapor, oneri ve benzeri belgeleri

gene I kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konu~mak isteyenlere soz vermek.
I) Genel kurulca verilecek kararlara ili~kin oylama yaptlrmak ve sonu<;:lannl bildirmek.
i) Toplantl i<;:inasgari nisabm toplantmm ba~mda, devammda ve sonunda muhafaza edilip

edilmedigini, kararlann Kanun ve esas sozle~mede ongorOlen nisaplara uygun olarak allnlp
allnmadlglnl gozetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafmdan yapllan bildirimleri gene I kurula
a<;:lklamak.

k) Kanunun 436 nCI maddesi uyannca, oy hakkmdan yoksun olanlann anllan maddede belirtilen
kararlarda oy kullanmalannl onlemek, oy hakkma ve imtiyazll oy kullanlmma Kanun ve esas sozle~me
uyannca getirilen her torlO smlrlamaYI gozetmek.

I) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi Ozerine finansal tablolann mOzakeresi
ve buna bagll konulann gorO~Olmesini, genel kurulun bu konuda karar almasma gerek olmakslzm bir
ay sonra yapllacak toplantlda gorO~Olmek Ozere ertelemek.

m) Genel kurul <;:all~malanna ait tutanaklann dOzenlenmesini saglamak, itirazlan tutanaga
ge<;:irmek, karar ve tutanaklan imzalamak, toplantlda alman kararlara ili~kin lehte ve aleyhte kullanllan
oylan hi<;:birtereddOde yer vermeyecek ~ekilde toplantl tutanagmda belirtmek.



n) Toplantl tutanaglnl, yonetim kurulu yllilk faaliyet raporunu, denet<;i raporlannl, finansal
tablolan, ham bulunanlar Iistesini, gundemi, onergeleri, varsa se<;imlerinoy kagltlannl ve tutanaklannl
ve toplantlyla ilgili tum belgeleri toplantl bitiminde bir tutanakla hazlr bulunan yonetim kurulu
uyelerinden birine teslim etmek.

GOndemin gorO~OImesine ge~i1meden once yapllacak i~lemler
MADDE 9 - (1) Toplantl ba~kanl, geneI kurula toplantl gundemini okur veya okutur. Ba~kan

tarafmdan gundem maddelerinin goru~ulme SlraSlna ili~kin bir degi~iklik onerisi olup olmadlgl sorulur,
eger bir oneri varsa bu durum genel kurulun onaylna sunulur. Toplantlda hazlr bulunan oylann
<;ogunlugununkaranyla gundem maddelerinin goru~ulme SlraSIdegi~tirilebilir.

GOndem ve gOndem maddelerinin gorO~OImesi
MADDE 10 - (1) Olagan geneI kurul gundeminde a~agldaki hususlann yer almasl zorunludur:
a) A<;III~ve toplantl ba~kanllglnln olu~turulmasl.
b) Yonetim Kurulu yllilk faaliyet raporunun, denet<;i raporlannln ve finansal tablolann

goru~ulmesi.
c) Yonetim Kurulu uyeleri ile varsa denet<;ilerinibralan.
<;)Suresi dolanlar yerine yonetim kurulu uyeleri ile denet<;ininse<;imi.
d) Yonetim Kurulu uyelerinin ucretleri ile huzur hakkl, ikramiye ve prim gibi haklannln

belirlenmesi.
e) Kann kullanlm ~eklinin, dagltlmlnln ve kazan<;paylan oranlannln belirlenmesi.
f) Varsa esas sozle~me degi~ikliklerinin goru~ulmesi.
g) Gerekli gorulen diger konular.
(2) Olaganustu genel kurul toplantlsmln gundemini, toplantl yapllmaslnl gerektiren sebepler

olu~turur.
(3) A~aglda belirtilen istisnalar dl~lnda, toplantl gundeminde yer almayan konular goru~ulemez

ve karara baglanamaz:
a) Ortaklann tamamlnln hazlr bulunmasl halinde, gundeme oybirligi ile konu ilave edilebi.lir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyannca, herhangi bir pay sahibinin ozel denetim talebi,

gundemde yer allp almadlglna bakllmakslzln genel kurulca karara baglanlr.
c) Yonetim Kurulu uyelerinin gorevden allnmalan ve yenilerinin se<;imi hususlan, yll sonu

finansal tablolann muzakeresi maddesiyle ilgili sayllir ve gundemde konuya ili~kin madde bulunup
bulunmadlglna bakllmakslzln istem halinde dogrudan goru~ulerek karar verilir.

<;)Gundemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bagllilk yukumOnun ihlali, bir<;ok
~irkette uyelik sebebiyle gorevin ifaslnda gO<;lOk,ge<;imsizlik,nufuzun kotuye kullanllmasl gibi hakll
sebeplerin varllgl halinde, yonetim kurulu uyelerinin gorevden allnmasl ve yerine yenilerinin se<;ilmesi
hususlan genel kurulda hazlr bulunanlann oy <;okluguylagundeme allnlr.

(4) Genel kurulda muzakere edilerek karara baglanml~ gundem maddesi, hazlr bulunanlann oy
birligi ile karar verilmedik<;eyeniden gbru~ulup karara baglanamaz.

(5) Yapllan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanllk<;a,~irket genel kurulunda
goru~ulmesi istenen konular gundeme konulur.

(6) Gundem, geneI kurulu toplantlya <;aglrantaraflndan belirlenir.
Toplantlda soz alma
MADDE 11 - (1) Goru~ulmekte olan gundem maddesi uzerinde soz almak isteyen pay sahipleri

veya diger ilgililer durumu toplantl ba~kanllglna bildirirler. Ba~kanllk soz alacak ki~ileri genel kurula
a<;lklarve ba~vuru SlraSlna gore bu ki~ilere soz hakkl verir. Kendisine soz SlraSI gelen ki~i, toplantl
yerinde bulunmuyor ise soz hakklnl kaybeder. Konu~malar, bunun i<;inaynlan yerden, genel kurula
hitaben yapilir. Ki~iler kendi aralannda konu~ma slralannl degi~tirebilirler. Konu~ma suresinin
slnlrlandlnlmasl halinde, slrasl gelip konu~masml yapan bir ki~i, konu~ma suresi doldugu zaman,
ancak kendinden sonra konu~acak ilk ki~i konu~ma hakkml verdigi takdirde konu~masml, 0 ki~inin
konu~ma suresi i<;inde tamamlamak ko~uluyla surdurebilir. Diger bir bi<;imde konu~ma suresi
uzatllamaz.

(2) Toplantl ba~kanmca, gorO~Olenkonular hakkmda a<;lklamada bulunmak isteyen yonetim
kurulu uyeleri ile denet<;iyeslraya bakllmakslzm soz verilebilir.

(3) Konu~malann suresi, ba~kanm veya pay sahiplerinin onerisi Ozerine, gOndemin yogunlugu,
goru~ulmesi gerekli konulann <;oklugu,onemi ve soz almak isteyenlerin saylsma gore genel kurulca
kararla~tlrlilr. Bu gibi durumlarda, genel kurul, once konu~ma suresinin smlrlanmasmm gerekip
gerekmeyecegini ve sonra da surenin ne olacagl konulannda, ayn ayn oylamayla karar verir.



(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katllan pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin goru!? ve onerilerini iletmelerine ili!?kin olarak anllan madde ve alt duzenlemelerde
belirlenmi!? usul ve esaslar uygulanlr.

Oylama ve oy kullanma usulO
MADDE 12 - (1) Oylamaya ba!?lamadan once, toplantl ba!?kanl, oylanacak konuyu genel kurula

aC;lklar. Bir karar taslaglnln oylamasl yapllacak ise, bu yazlli olarak saptanlp okunduktan sonra,
oylamaya gec;ilir. Oylamaya gec;ilecegi aC;lklandlktan sonra, ancak usul hakklnda soz istenebilir. Bu
slrada, talep etmesine ragmen kendisine soz verilmemi!? pay sahibi varsa, hatlrlatmasl ve Ba!?kanca
dogrulanmasl ko!?uluyla konu!?ma hakklnl kullamr. Oylamaya gec;ildikten sonra soz verilmez.

(2) Toplantlda goru!?ulen konulara ili!?kin oylar, el kaldlrmak suretiyle kullanilir. Ancak hazlr
bulunan hissedarlann temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanlann istegi uzerine gizii oya
ba!?vurulur. Bu oylar toplantl ba!?kanllglnca saYllir. Gerektiginde, ba!?kanllk, oy saYlmlnda yardimci
olmak uzere yeter saylda ki!?iyi gorevlendirebilir. EI kaldlrmayanlar, "ref' oyu vermi!? sayllir ve bu oylar
degerlendirmede ilgili karann aleyhinde verilmi!? kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katllan pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin oy kullanmalanna ili!?kin olarak anllan madde ve alt duzenlemelerde belirlenmi!?
usul ve esaslar uygulanlr.

Toplantl tutanagmm duzenlenmesi
MADDE 13 - (1) Toplantl ba!?kanlnca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlann sahip

olduklan paylan, gruplan, sayllan ve itibari degerlerini gosteren hazlr bulunanlar listesi imzalanlr,
genel kurulda sorulan sorulann ve verilen cevaplarln ozet olarak, allnan kararlarln ve her bir karar i<;in
kullanllan olumlu ve olumsuz oylann sayllannln tutanakta a<;lk bir !?ekilde gosterilmesi ile tutanagln
Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak duzenlenmesi saglanlr.

(2) Genel kurul tutanagl toplantl yerinde ve toplantl slraslnda bilgisayarla veya okunakll !?ekilde
murekkepli kalem kullanllmak suretiyle el yazlslyla duzenlenir. Tutanagln bilgisayarda yazllabilmesi
ic;in toplantl yerinde <;Iktllann allnmaslna imkan saglayacak bir yazlclnln olmasl !?arttlr.

(3) Tutanak en az iki nusha halinde duzenlenir ve tutanagln her sayfasl, toplantl ba!?kanllgl ile
katllml!? olmasl halinde Bakanllk temsilcisi taraflndan imzalanlr.

(4) Tutanakta; !?irketin ticaret unvanl, toplantl tarihi ve yeri, !?irketin paylanmn toplam itibari
degeri ve pay adedi, toplantlda asaleten ve temsilen olmak uzere temsil edilen toplam pay adedi,
katllml!?sa Bakanllk temsilcisinin adl ve soyadl ile gorevlendirme yazlslnln tarih ve saylsl, toplantl ilanll
yapillyorsa davetin ne surette yaplldlgl, ilanslz yapillyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantlda allnan kararlara ili!?kin oy miktarlan, hic;bir tereddute yer vermeyecek !?ekilde
rakamla ve yazlyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantlda allnan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanaga ge<;irtmek
isteyenlerin adl, soyadl ve muhalefet gerek<;eleri tutanaga yazilir.

(7) Muhalefet gerek<;esinin yazlll olarak verilmesi halinde, bu yazi tutanaga eklenir. Tutanakta,
muhalefetini belirten ortagln veya temsilcisinin adl, soyadl yazlllr ve muhalefet yazlslnln ekte oldugu
belirtilir. Tutanaga eklenen muhalefet yazisl toplantl ba!?kanllgl ve katllml!?sa Bakanllk temsilcisi
taraflndan imzalanlr.

Toplantl sonunda yapllacak i~lemler
MADDE 14- (1) Toplantl ba!?kanl, toplantl sonunda tutanagln bir nushaslnl ve genel kurulla ilgili

diger tum evrakl toplantlda hazlr bulunan yonetim kurulu uyelerinden birine teslim eder. Taraflar
araslnda duzenlenecek ayn bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yonetim Kurulu, toplantl tarihinden itibaren en ge<; on be!? gun i<;erisinde, tutanagln noterce
onaylanml!? bir suretini ticaret sicili mudurlugune vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi
hususlan tescil ve ilan ettirmekle yukumludur.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en ge<; be!? gun i<;erisinde internet sitesine de
konulur.

(4) Toplantl ba!?kanl aynca, hazlr bulunanlar listesinin, gundemin ve genel kurul .toplantl
tutanaglnln bir nushaslnl katllml!? olmasl halinde Bakanllk temsilcisine teslim eder.

Toplantlya elektronik ortamda katllma
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantlslna Kanunun 1527 nci maddesi uyannca elektronik

ortamda katilim durumunda yonetim kurulunca ve toplantl ba!?kanllglnca yerine getirilecek i!?lemler
Kanunun 1527 nci maddesi ve i1gili mevzuat dikkate all narak ifa edilir.

OCONCO BOLOM
Ce~itliHiikiimler

Bakanllk temsilcisinin katillmi ve genel kurul toplantlsma i1i~kinbelgeler



MAD DE 16 - (1) Bakanllk temsilcisinin katillmi zorunlu olan toplantllar i9in temsilcinin
istenmesine ve bu temsilcinin gorev ve yetkilerine ili~kin Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantllannm
Usul ve Esaslan ile Bu Toplantllarda Bulunacak GOmrOk ve Ticaret Bakanllgl Temsilcileri Hakkmda
Yonetmelik hOkOmleri saklldlr.

(2) Genel kurula katllabilecekler ve hazlr bulunanlar listesinin hazlrlanmasmda. genel kurulda
kullanllacak temsil belgeleri ile toplantl tutanagmm dOzenlenmesinde birinci flkrada belirtilen
Yonetmelik hOkOmlerine uyulmasl zorunludur.

i~Yonergede ongorUlmemhj durumlar
MADDE 17 - (1) Toplantllarda. bu 19 Yonergede ongorOlmemi~ bir durumla kar~lla~llmasl

halinde genel kurulca verilecek karar dogrultusunda hareket edilir.
i~Yonergenin kabulli ve degiljiklikler
MADDE 18 - (1) Bu 19Yonerge. Eregli Demir ve Celik Fabrikalan T.A.$. genel kurulunun onaYI

ile yonetim kurulu tarafmdan yOrOrlOge konulur. tescil ve ilan edilir. 19 Yonergede yapllacak
degi~iklikler de aynl usule tabidir.

i~Yonergenin ylirlirlligli
MADDE 19 - (1) Bu 19Yonerge. Eregli Demir ve Celik Fabrikalan T.A.$.'nin 29.03.2013 tarihli

genel kurul toplantlsmda kabul edilmi~ olup, TOrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanl tarihinde yOrOrlOge
girer.

~
Kemal Haluk ERUYGUR



EREGLi DEMiR VE <;ELiK FASRiKALARI T.A.~. SiLGiLENDiRME pOLiTiKASI

1- AMA<; VE KAPSAM

Eregli Demir ve <;elik Fabrikalan T.A.$. ("ERDEMiR") ve Bagll Ortakllklan Bilgilendirme
Politikasl'nm amacl; Sermaye Piyasasl Mevzuatl hUkUmleri, Kurumsal Yonetim ilkeleri ve $irket
Ana sozle§mesi hUkUmleri c;en;evesinde, ticari sir niteligi ta§lmayan her tUrlU bilgiyi, $irketin
gec;mi§ performansml ve gelecek beklentilerini tam, adil, dogru, zamanmda, anla§llabilir ve kolay
ula§llabilir bir §ekilde, yerii/yabanci pay sahipleri, potansiyel yatlrlmcllar, c;all§anlar, mU§teriler ve
ilgili yetkili kurumlar gibi tUm menfaat sahipleri ile e§it bir bic;imde payla§arak sUrekli, etkin ve
§effaf bir ileti§im saglamaktlr.

$irketin bilgilendirme politikasl, Sermaye Piyasasl Mevzuatl, Sermaye Piyasasl Kurulu kararlan
ve diger ilgili mevzuat kapsammda yer alan hususlar gozetilerek yUrUtUlmekte olup, bu c;erc;evede
aC;lklanmasl istenilen hususlar zamanmda, tam ve dogru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikasl, Erdemir Grubu bUnyesinde faaliyet gosteren turn §irketleri ve c;all§anlannl
kapsar.

2- YETKi VE SORUMLULUK

$irketimizin bilgilendirme politikasmm olu§turulmasmda ve politikada yapllacak degi§ikliklerde
Yonetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikasl ve politikada yapllacak degi§iklikler, Yonetim
Kurulu'nun onayml takiben $irketin internet sitesinde yaylmlanlr ve yapllacak ilk Genel Kurul
Toplantlsmda da ortaklarm bilgisine sunulur.

$irketimizin bilgilendirme politikasmm uygulanmasl ve geli§tirilmesi Yonetim Kurulu'nun yetki ve
sorumlulugu altmdadlr. Bilgilendirme politikasml yUrutmekten Yatlrlmci ili§kileri MUdOrlUgU
sorumludur.

TOm Grup §irketleri adma bilgilendirmeyi Eregli Demir ve <;elik Fabrikalan T.A.$. yapar.

3- SiLGiLENDiRME YONTEM VE ARA<;LARI

Sermaye Piyasasl Mevzuatl ve TUrk Ticaret Kanunu (TTK) hOkUmleri sakll kalmak Uzere,
$irketimiz tarafmdan kullanllan bilgilendirme yontem ve arac;lan a§aglda belirtilmi§tir.

Periyodik olarak iMKB'ye gonderilen mali tabla ve dipnotlar, baglmslz denetc;i raporu ve
beyanlar

Yllllk Faaliyet Raporlan

$irket internet sitesi

Ozel durum aC;lklamaformlan

Ticaret Sicil Gazetesi ve gUnlUkgazeteler aracllIgl ile yapllan ilan ve duyurular

Telefon, e-posta, faks gibi ileti§im arac;lanyla yapllan ileti§im yontemleri

vb.

$irketin ticari faaliyetlerine ve gelecege yonelik beklentilere ili§kin bilgiler, tahminlerin dayandlgl
gerekc;eler, istatistiki veriler, gerek onemli geli§melere paralel olarak gerekse periyodik olarak
yapllan tUm yazlll ve gorsel basm aC;lklamalan, Yonetim Kurulu Ba§kanl, Yonetim Kurulu Ba§kan
Vekili, Erdemir Genel MUdUrU, Erdemir Grup Mali 1§ler KoordinatorO, Grup Hukuk DirektorU ve
Yatlrlmci ili§kileri MOdUrOtarafmdan kamuya duyurulur. Aynca, basm-yaym organlannda C;lkan
haber ve soylentilere ili§kin olarak, ozel durum aC;lklamasl yOkOmlUIOgOgetirmemesine ragmen
taraflmlzca aC;lklama yapllmasl istenmesi halinde, ilgili aC;lklama yine aYni yetkililer tarafmdan
yapillr.

Bu dogrultuda kUC;Ukyatlrlmcllar, belirli bir gruba yapllan tanltlm, bilgilendirme veya basm
toplantllannda aC;lklanan sunum ve raporlara Yatlrlmci ili§kileri MUdOrlUgUaracllIglyla ula§abilir.



Aynca, ulusal ve yerel basln-yayln organlannda yaylmlanan haberler bir medya takip ~irketi ve
veri dagltlm ~irketi aracllIglyla takip edilmekte olup, gerekli gorOlen a<;lklamalar ozel durum
a<;lklamasl yoluyla iMKB'de yaplllr. Ozel durum a<;lklamalan iMKB'ye onceden bildirilmi~ olan
yetkili ki~iler taraflndan yaplllr ve 5 yll sOre ile saklanmak Ozere $irket internet sitesinde
yaylmlanlr.

Bilgilendirme politikamlz geregi yapllan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporlan ve menfaat
sahiplerini ilgilendiren diger hususlara aktif ve gOncel olan internet sitemizde
(www.erdemir.com.tr) de yer verilir.

Aynca $irketimize pay sahipleri taraflndan yoneltilen sorulara YatlrlmCI IIi~kileri MOdOrlOgO
taraflndan, $irketimiz bilgilendirme politikasl <;er<;evesinde dogru, eksiksiz ve e~itlik ilkesi
gozetilerek cevap verilmeye <;all~lllr.

4- iDARi SORUMLULUGU BULUNAN Ki~iLERiN BELiRLENMESiNDE KULLANILAN
KRiTERLER

idari sorumlulugu bulunan ki~i1ersermaye piyasasl mevzuatlnda tanlmlanan <;er<;evedeortakllgln,
yonetsel veya denetsel organlannln Oyeleri ve bu organlarln Oyesi olmayan, dogrudan ya da
dolayll olarak ortakllk ile ili~kili i<;selbilgilere dOzenli eri~en ve bu ortakllgln gelecekteki geli~imini
ve ticari hedeflerini etkileyen yonetsel kararlar verme yetkisi olan ki~ileri i<;erir.

Erdemir ile Grup $irketlerinin Yonetim Kurulu Oyeleri, Genel MOdOrleri ve Yardlmcllan,
Koordinatorleri ile Mali i~ler birimlerinde <;all~anlan $irketin her tOrlO i~ ve faaliyetleri ile gelecek
ile ilgili strateji ve plan Ian hakklnda detayll bilgiye sahip kabul edilir ve i<;sel bilgilere eri~ebilir
personel kapsamlnda degerlendirilir. Bunun dl~lnda Erdemir'in bilgiye giri~te yetkili danl~ma ve
idari birimlerinde <;all~anlar ile Erdemir'in danl~manlan, denet<;ileri ve yeminli mali mO~avirleri her
halOkarda i<;selbilgilere eri~imi olan ki~i olarak kabul edilir.

5- iCSEL BiLGiLERiN GiZLiLiGiNiN KORUNMASI

$irket taraflndan, i<;sel bilgilerin kullanlmlnln onlenmesi i<;in gerekli her torlO tedbir allnlr. i<;sel
bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yOkOmlOIOklerve bu bilgilerin kotOye kullanlml ve
uygunsuz dagltlml ile ilgili yaptlrlmlar konusunda $irket <;all~anlan meslek i<;iegitimleri slraslnda
bilgilendirilir.

"i<;sel Bilgilere Eri~imi Olanlar Listesi" Yatlrlmci ili~kileri MOdOrlOgOtaraflndan hazlrlanlr ve
gOncelligi saglanlr. Bu listede yer alan ki~iler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yOkOmlOlOklerile
bu bilgilerin kotuye kullanlml veya uygunsuz dagltlml ile ilgili yaptlrlmlar hakklnda bilgilendirilir.
Bununla birlikte bilgi gOvenligi <;er<;evesinde,izinsiz bilgiye eri~imi engellemek amaclyla her torlO
onlem allnlr. O<;OncOtaraflarla yapllan gizlilik anla~malan da ortakllk taraflndan allnan onlemler
araslndadlr.

Bu politikanln uygulama esas ve usulOne ili~kin tum sorular, Yatlrlmci ili~kileri MOdOrlOgO'ne
yoneltilmelidir.

.Iantl~

AT ER Holding A.$.
(Temsil isi: Fatih Osman TAR)
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