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TopLANTT rur.qnaGr

PylE VqSu"ii Mi.ihendislik Anonim $irketinin 2016 y:irna ait Ofa[an genel kurul toplantrsr
25.04.2017 tarihinde, saat 14.00 da, girket merkez adresi olan Mahatma Gandhi Cad. No:S8/1
G aziosmanpaqa I Ankara adresinde yaprlmr gtrr.

Toplantrya ait gapn; Yeni Tiirk Ticaret K
yaprlmrg olup, herhangi bir itirazrn olmadrlr
Kurulu Bagkanr Semih DURMU$ ve Yonetim
Onat ACET, ile 2016 yrh girket denetgisi segi
Miiqavirlik A.$.'ni temsilen Sorumlu Ortak Bagdenetgisi Ibrahim DEGIRMENCI'nin de hazn
bulundufu goriilmiiqtrir.Hazr bulunanlar listesinin tetkikinde, girkpt paylanmn 3.650.000 TL

1.444,625 paym temsilen,
en olmak izere toplantrda
zlegmede dngoriilen asgari
Yonetim Kurulu Baskanr

ori.iqtilmesine gegihlri gtir.

1. Toplantr bagkanhfirna Semih DURMU$'un segilmesine oy birlili ile karar verildi. Toplantr
bagkam, yazmanhpa Tanju Melih CdnCUfU ve oy saylm inemurlufu'na Onat Acet'i
segmigtir. Tutanaklann imzalanmasr konusunda toplantr bagk{nhgma oy birlili ile yetki
verildi.

2. Yonetim
edildi.

3. 2016 yil'na ait finansal
oybirli giyle tasdik edildi.

kurulunun ylhk faaliyet raporu okundu, mi.izakere edildi ve oy birlifi ile kabul

tablolar okundu ve mtizakere edildi. faprlan oylama sonucunda,

4. Yonetim Kurulu Uyeleri ibralannda sahip olduklan paylardan dolan oy haklanm
kullanmayarak ayn ayn oybirliliyle ibra edildiler
2017 Yh Bireysel Finansal Tablolar ile yrlhk faaliyet raporu,fru denetlemek izere girket
denetgisi olarak Konsolide Finansal Tablolan denetlemek ib,ere ise topluluk denetgisi
olarak Kamu G<jzetim Kurumunun yetkilendirdifi Aktan Ba$rmsrz Denetim ve Yeminli
Mali Mtigavirlik A.$.'nin segilmesine oybirlili ile karar verildi.

2016 yl,J,na ait donem kanndan vergi ve yasal yi.ikiimltiltikler dtigiildiikten soffa kalan
krsmrn dalrtrlmayarak olalaniistti yedek akge olarak aynlmasrnatoybirlili ile karar verildi.

Yonetim Kurulu iiyel erine iicret o denmemesine oybirli giyl e kararl veril di.

Yonetim Kurulu iiyelerine T.T.K' nun 395 ve 396. Ma{delerinde yazh iglemleri
yapabilmeleri hususunda gerekli iznin verilmesine oybirligiyle kprar verildi.

2017 yilrna ait dilek ve temenniler dile getirildi.

Gortigiilecek baqka konu olmadrlrndan Bagkan toplantryr kapattr
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Oy lama'Memuru
Semih DURMUS RGULU
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