
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 2016 FAALİYET YILINA AİT 06 

EYLÜL 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

 

Şirketimizin, 2016 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul 

Toplantısı 06 Eylül 2017 Çarşamba günü, saat 11:00’de Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi 

Teknoplaza Binası C Blok, Konferans Salonu, Gölbaşı, Ankara adresinde yapılacaktır. 

 

2016 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, 

Finansal Tablolar ve Kârın dağıtılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı 

tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden, şirketimizin 

www.fonetyazilim.com.tr adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi 

Şirket’imizin Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası C/203 Gölbaşı, Ankara 

adresindeki Şirket merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.  

 

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat 

veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılım pay 

sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden işlem 

yapacak pay sahiplerinin öncelikle e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. e-

MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri 

ve temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları mümkün değildir.  

 

24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı 

“Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tabliği”nde öngörülen 

hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket’e ibraz 

etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntem ile 

atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Tebliğde zorunlu tutulan ve 

“Genel Kurul Davet İlanı” ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan 

vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

 

6102 sayılı Yeni Türk Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma 

hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın 

Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek 

bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimiz’e 

bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen 

ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının 

bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan bir gün 

önce saat 16:30’ a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimiz’e 

bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan 

Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy 

kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi 

kullanılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

http://www.fonetyazilim.com.tr/


Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;  

 

 Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,  

 Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile 

beraber yetki belgelerini,  

 Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,  

 Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek 

hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. 

 
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul’a katılacak pay 

sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin 

usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet adresi olan 

https://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.  

 

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına 

davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.  

 

Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur. 

 

Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur. 

 

 

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ  

06 EYLÜL 2017 TARİHLİ 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 
 

 

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,  

 

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki 

verilmesi,  

 

3. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 

 

4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, 

onaylanması, 

 

5. 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması, 

 

6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve 

işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili 

önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 

 

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin “Kar Dağıtım 

Politikası” hakkında bilgi verilmesi,  

 

8. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve 

kararı, 

 



9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 

hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme 

Esasları’nın ortakların bilgisine ve görüşlerine sunulması, 

 

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, 

 

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 

uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası’nın ortakların bilgisine ve onayına 

sunulması, 

 

12. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2017 yılında 

yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi, 

 

13. Bilgilendirme Politikası’nın ortakların bilgisine sunulması, 

 

14. Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’ nin “Genel Kurul” başlıklı 10. maddesinin 

değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü ya da reddedilmesi,  

 

15. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket’in 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra 

edilmeleri,  

 

16. Bağımsız Yönetim kurulu Üyeleri’nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,  

 

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in 2016 yılında 3. kişiler 

lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kafaletler ile elde edilen gelir veya menfatler 

hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi, 

 

18. 2016 yılı içinde SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri 

kapsamında “ ilişkili taraflar” ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi, 

 

19. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, 

idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 

hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir 

işlem yapması ve/veya Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş 

türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan 

bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere 

ilişkin olarak bilgi verilmesi,  

 

20. Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları 

adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri 

yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin 

verilmesi, 

 

21. Dilek ve temenniler, kapanış. 

 

 

 

 



ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

 

 

 
 
 

Eski Şekli Yeni Şekli 
 
AMAÇ VE KONU 
Madde 10: GENEL KURUL 
 
Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca toplanır ve karar alır. 

 

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 

3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanarak Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak 

hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara 

bağlar. 

 

Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve 

zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatında belirtilen hallerde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermayesi Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanacak 

gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar. 

 

Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık ilkesine 

uyulmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya 

ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul 

gündemine alınması zorunludur. 

 

Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır. 

 

Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkan, oy 

toplamaya yetkili Üye ve tutanak yazmanı, pay sahipleri 

arasından seçilir veya dışarıdan tayin edilebilir.  

 

Varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve 

bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması 

şarttır. Türk Ticaret Kanunu veya Sermaye Piyasası mevzuatı 

kapsamında daha yüksek bir nisap öngörülen haller hariç olmak 

üzere, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için 

toplantı nisabı, Şirket'in sermayesinin en az %51 (yüzdeellibir) 

temsil eden payları elinde bulunduran pay sahiplerinin söz 

konusu toplantıda hazır bulunması veya usulüne uygun olarak 

temsil edilmesi sureti ile sağlanır. İşbu maddede yer alan toplantı 

nisabı Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır. 

 

Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun, 

Sermaye Piyasası mevzuatının daha yüksek bir nisap gerektirdiği 

haller hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantısında Şirket'in oy 

hakkını haiz toplam paylarının en az %51 (yüzdeellibir) karar 

lehine olumlu oyu ile alınır. İşbu maddede yer alan karar nisabı, 

Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır. 

 

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul 
toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy 
hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına 
sahiptirler. 
 
Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin 

bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 

 

Şirket Genel Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel 

Kurulunun onayından geçen İç  Yönergesi ile belirlenir.  

 
 

 
AMAÇ VE KONU 
Madde 10: GENEL KURUL 
 
Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatı uyarınca toplanır ve karar alır. 

 

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve 

senede en az bir defa toplanarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatına uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp 

karara bağlar. 

 

Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hallerde yapılır. 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermayesi Piyasası Mevzuatına uygun olarak 

hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar. 

 

Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın, Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği 

hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. 

 

Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatına uygun olarak yapılır. 

 

Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkan, oy toplamaya yetkili Üye ve 

tutanak yazmanı, pay sahipleri arasından seçilir veya dışarıdan tayin edilebilir.  

 

Varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız 

denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Türk Ticaret Kanunu 

veya Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında daha yüksek bir nisap öngörülen 

haller hariç olmak üzere, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için 

toplantı nisabı, Şirket'in sermayesinin en az %51 (yüzdeellibir) temsil eden payları 

elinde bulunduran pay sahiplerinin söz konusu toplantıda hazır bulunması veya 

usulüne uygun olarak temsil edilmesi sureti ile sağlanır. İşbu maddede yer alan 

toplantı nisabı Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır. 

 

Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası 

mevzuatının daha yüksek bir nisap gerektirdiği haller hariç olmak üzere, Genel 

Kurul toplantısında Şirket'in oy hakkını haiz toplam paylarının en az %51 

(yüzdeellibir) karar lehine olumlu oyu ile alınır. İşbu maddede yer alan karar 

nisabı, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır. 

 

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay 
sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 
oy hakkına sahiptirler. 
 
Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu 

şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 

 

Şirket Genel Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel Kurulunun onayından 

geçen İç  Yönergesi ile belirlenir.  

 
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, Şirketin genel kurul 
toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 
Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 
Anonim Şirketlerde  Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik 
ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 
kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik  genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu 
amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel 
kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem 
üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde 
belirtilen hakları kullanabilmesi sağlanır. 



VEKALETNAME 
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ  

 
Fonet Bilgi teknolojileri A.Ş.’nin 06 Eylül 2017 Çarşamba günü, saat 11:00’de Gazi 

Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası C Blok, Konferans Salonu, Gölbaşı, Ankara 

adresinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler 

doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya 

yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………….....................................’yi vekil 

tayin ediyorum.  

 

Vekilin(*);  

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:  

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter 

tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir. 

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı  

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil 

yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.  

 

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;  

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

 

1. Talimatlar:  

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar 

ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul 

veya red), red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep 

edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.  

 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1.  Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi       

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarının 

imzalanması hususunda yetki verilmesi 
      

3. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun 

okunması ve müzakeresi 
      

4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının 

okunması, müzakeresi, onaylanması 
      

5. 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu 

Rapor özetinin okunması 
      

6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 

yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun 

Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek 

karara bağlanması 

      

 
 



Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2017 yılı ve izleyen 

yıllara ilişkin “Kar Dağıtım Politikası” hakkında bilgi verilmesi 
      

8. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin 

önerisinin müzakeresi ve kararı 
      

9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal 

Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Yönetim Kurulu 

Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme 

Esasları’nın ortakların bilgisine ve görüşlerine sunulması 

      

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti       

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal 

Yönetim Tebliği uyarınca uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve 

Yardım Politikası’nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması 
      

12. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi 

sunulması, 2017 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi 
      

13. Bilgilendirme Politikası’nın ortakların bilgisine sunulması       

14. Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’ nin “Genel 

Kurul” başlıklı 10. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin 

kabulü, değiştirilerek kabulü ya da reddedilmesi 
      

15. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket’in 2016 yılı hesap ve 

faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri 
      

16. Bağımsız Yönetim kurulu Üyeleri’nin seçilmesi ve görev 

sürelerinin belirlenmesi 
      

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in 

2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve 

kafaletler ile elde edilen gelir veya menfatler hakkında pay 

sahipliğine bilgi verilmesi 

   

18. 2016 yılı içinde SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer 

ilgili düzenlemeleri kapsamında “ ilişkili taraflar” ile faaliyet 

dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi 

   

19. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, 

Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan 

yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 

hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına 

neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket’in veya 

bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir 

işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari 

işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak 

sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

“Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca pay sahiplerine bu 

işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi 

   

 
 
 
 



Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

20. Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren 

işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan 

şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri 

hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri 

uyarınca izin verilmesi 

   

21. Dilek ve temenniler, kapanış       

 
 
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar 
taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık 
haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:  
 
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.  
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
 
Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 
belirtilir.  
 
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği 
payları belirtir.  
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  
a) Tertip ve serisi:*  
b) Numarası/Grubu:**  
c) Adet-Nominal değeri:  
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:  
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*  
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: * 
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. ** 
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 
 
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula 
katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından 
temsilini onaylıyorum.  
 
PAY SAHİBİNİN:  
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
Adresi:  
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması 
zorunludur.  
İmza: 
 


