
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 
 

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’NİN 
1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 
 
Şirketin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 26 
Şubat 2018 tarihinde yayınlanmıştır. 
 
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam 
pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir 
imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği 
hakkında bilgi: 
 
Şirketin 26 Şubat 2018 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir. 
 
Ortaklık Yapısı: 
 

 
Pay 

Grubu 
Pay Tutarı (TL) % Pay Sayısı (Adet) 

Recep GENÇER A-B 18.197.446 40,44 1.819.744.600 
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler A-B 26.802.554 59,56 2.680.255.400 

  45.000.000 100,00 4.500.000.000 
 
Şirketin ödenmiş sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 600 adet A Grubu ve 
4.499.999.400 adet B Grubu olmak üzere 4.500.000.000 paya bölünmüştür. 
 
A Grubu paylardan 120 adedi nama, 480 adedi hamiline yazılıdır. B Grubu payların tamamı 
hamiline yazılıdır. 
 
A Grubu paylar oya iştirak bakımından imtiyazlıdır. A Grubu pay sahipleri Genel Kurul 
toplantılarında her A Grubu pay için ayrıca 10 (on) oy hakkına sahiptirler. Böylelikle her 
imtiyazlı A Grubu payın 11 (on bir) oyu vardır. 
 
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya 
gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek 
yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında 
bilgi: 
 
Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 
faaliyetlerindeki değişiklikler bulunmamaktadır. 
 
c) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya 
seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa 
iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma 
nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, 
bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu üyesi 
seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında 
bilgi: 
 
Şirketin 26 Mart 2015 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile 
görev yapmak üzere Murahhas Üye Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Üyeleri Buket 
Gençer ŞAHİN, Hasan İbrahim KINAY, Hayrullah Nur AKSU, Sinan GENÇER ve Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeleri Osman AKIN ve Süleyman BODUR seçilmişlerdir. 
 



29 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin 
onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor 
doğrultusunda, Süleyman BODUR ve Erdal DUMANLI’nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 
olarak aday gösterilmelerine Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte sunulmuştur. 
 
ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, Yönetim Kurulu’nun ortakların 
gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret 
gerekçeleri: 
 
SPK Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 
maddesinin (ç) maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilmiş 
herhangi bir talep bulunmamaktadır. 
 
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı 
ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri: 
 
Şirketin 29 Mart 2018 tarihinde yapacağı 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde 
esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır. 
 
  



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI 

 
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu’nda ilgili mevzuat, Şirket Esas 
Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde 
belirlenen kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu 
kapsamda, ilgili Tebliğ ve kriterleri okuyup, anladığımı ve işbu beyanda yer alan Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 
 
 
Süleyman BODUR 
 
 
 
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Kriterleri 
 

a) 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 kendisi, eşi ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve 
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye 
veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip 
olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması, 
b) 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 olmaması, 
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine 
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması, 
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak 
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması, 
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş 
sayılması, 
e) 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 olması, 
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam 
olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması, 
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği 
yapmamış olması, 
ğ) Aynı kişinin, 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 olması, 
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması. 
  



Süleyman BODUR 
Özgeçmiş 

Justus Liebig Üniversitesi-Almanya Tarım İşletmeciliği tahsili, İşletme Enstitüsü’nde İşletme 

Doktorası ve Gelişmekte olan Ülkelere Yardım Enstitüsü’nde çalışma yapmıştır. Askerlik 

görevi bitiminde Türkiye’de kalarak bazı Seramik, Gıda, Plastik, Suni Gübre Sektörlerindeki 

değişik Firmalarda; Kuruluş, Yatırım, İşletme, Pazarlama çalışmalarında ve bu İşletmelerde 

görevler üstlenmiştir. Kale İda Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş.’nde Yönetim Kurulu 

Başkanlığının yanı sıra Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., Kale 

Holding A.Ş., H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. ve Bodur Menkul İş Geliştirme Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Üyeliklerine devam etmektedir. 

 

  



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI 
 
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu’nda ilgili mevzuat, Şirket Esas 
Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde 
belirlenen kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu 
kapsamda, ilgili Tebliğ ve kriterleri okuyup, anladığımı ve işbu beyanda yer alan Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 
 
 
Erdal DUMANLI 
 
 
 
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Kriterleri 
 

a) 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 kendisi, eşi ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve 
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye 
veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip 
olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması, 
b) 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 olmaması, 
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine 
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması, 
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak 
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması, 
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş 
sayılması, 
e) 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 olması, 
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam 
olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması, 
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği 
yapmamış olması, 
ğ) Aynı kişinin, 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 olması, 
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması. 
  



Erdal DUMANLI 
Özgeçmiş 

1942 yılında Adana’da doğdu. Tarsus Amerikan Koleji Ortaokulu’nun ardından eğitimine 

Kabataş Erkek Lisesi’nde devam etti. Marmara Üniversitesi Sultanahmet İktisadi ve Ticari 

İlimler Akademisi Dış Ticaret ve Pazarlama Bölümü’nü bitiren Erdal Dumanlı, iş hayatına 

1967 yılında Koç Holding Ford Grubunda başladı. 1980 yılında Koç Grubu’nun Almanya-

Frankfurt şehrinde kurduğu dış ticaret şirketi olan Temel GmbH Genel Müdürlüğüne atanan 

Erdal Dumanlı, 1983 yılında Günsu A.Ş.’nin de yönetimine geçti. 10 yıl süresince her iki 

Şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Erdal Dumanlı, bu 

sürenin ardından Tofaş bayisi olarak kendi işini kurmayı seçti. Uzun yıllar Tofaş bayiliğini 

sürdüren Erdal Dumanlı, aktif iş hayatını sonlandırmıştır. 

 

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Kurucu Mütevelliliği, Kabataşlılar Derneği Kurucu 

Başkanlığı, BJK'lı Kabataşlılar Derneği Kurucu Başkanlığı, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı 

Başkanlığı, BJK-Kabataş Eğitim Vakfı Kurucu Mütevelliliği ve Kemer Country, Kemer A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Erdal Dumanlı, Anavatan Partisi’nde iki dönem İstanbul İl 

2. Başkanlığı ve Genel Başkan’ın medyadan sorumlu danışmanlığı görevlerini de 

yürütmüştür.  

 


