
DUYURU METNİ 
SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

DAVET İLANIDIR. 

Şirketimiz 2014 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve 
aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 23.03.2015 Pazartesi günü saat 11.00’da  
Şirket Merkezi olan Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A 
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılacağından; pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin mezkur gün 
ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur. (*)  
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda 
bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula 
elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile 
mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu 
A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca 
güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve 
güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel 
Kurula katılmaları mümkün değildir.  
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 
Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik 
Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri 
gerekmektedir. 
Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz 
ederek katılabilirler.  
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin 
vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket 
Merkezimiz veya www.serve.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Seri: II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce 
onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 
EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS 
üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. 
Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik 
göstermesi zorunludur. 
Şirketimizin 2014 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kar Dağıtım 
Önerisi toplantı tarihinden üç hafta öncesi 02.03.2015 Pazartesi gününden itibaren Şirketimiz 
merkezinde ve www.serve.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin 
incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri: II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları 
aynı tarihten itibaren www.serve.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır. 6362 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören 
hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır. 
 
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

 

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 
2. Genel Kurul Tutanağı’nın imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki 

verilmesi, 
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının 

okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması, 
4. Şirket’in 2014 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi, 

onaylanması, 
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra 

edilmeleri , 
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, 
7. 2’si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev 

sürelerinin tespiti ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili,  



8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey 
yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi  

9. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımların 
genel kurulun bilgisine sunulması, 

10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nın 395 ve 396. maddeleri gereğince 
gerekli izinlerin verilmesi, 

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, “Şirketin Bilgilendirme 
Politikası” hakkında bilgi verilmesi, 

12. Şirketimizde 2014 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile, 2014 
yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 24.02.2015 tarih ve 06 sayılı 
yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,,  

13. Şirketin 2015 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için 
bağımsız denetçinin seçimi, 

14. TTK hükümlerine uyum nedeniyle tadil edilmek istenen SPK’nın 20.02.2015 
tarih ve 29833736-110.03.02-391 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Şirket 
Esas Sözleşmesinin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17 ve 18'inci maddelerine 
ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul Onayına sunulması, 

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı içerisinde 
ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 

16. 16.04.2014 tarih ve 2014/08 sayılı yönetim kurulu kararı ile Çağla Grup’a 
%95 oranında bağlı ortaklık olarak edinilmiş olan 104.500.000.-TL’nin 
Kurulun tahsisli sermaye artırımına uygun görüş vermemesi ve bu işlemden 
kaynaklanan borcun şirket kaynaklarıyla Çağla Grup Ortaklarına 
ödenebilmesinin mümkün olmaması nedeniyle 29.01.2015 tarih ve 02 Sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı ile %95 oranında ve 104.500.000.- TL tutarındaki 
satın alma işleminin iptal edilerek Çağla Grup Ortaklarına olan borcun 
tasfiyesi işleminin Genel Kurulun onayına sunulması, 

17. 22.07.2013 tarih ve 2013/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden; 
yapılan varlık satışı işleminin SPK’nın 23. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) 
bendi uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi neticesinde 
söz konusu kararın genel kurulun onayına sunulması, 

18. Gündemin 17. maddesine olumsuz  oy  kullanarak  muhalefet   şerhini 
toplantı tutanağına  işletecek  pay  sahiplerimizin Sermaye Piyasası  
Kanunun 24. Maddesi çerçevesinde 1,00 TL nominal değerli beher pay için 
0,74 TL bedelden paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma 
hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi, 

19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin hükümleri dahilinde, 
muhalefet oyu kullanmış pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma haklarının 
kullandırılmasının genel kurul tarihinden itibaren altı iş gününde 
başlayacağı, ayrılma hakkının kullanım süresinin 10 iş gününden az 20 iş 
gününden fazla olamayacağının, ayrılma hakkının genel kurul tarihinde ve 
toplantı tutanağında yer alacak aracı kurum vasıtasıyla kullanılmasının 
zorunlu olduğu, şirket tarafından pay sahiplerine pay bedellerinin en geç 
satışı takip eden iş günü ödeneceğinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 

20. TTK 376’ya göre şirket sermayesinin %62,35 kadarının karşılıksız kalması 
nedeniyle 26.02.2015 tarih ve 2015/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile 
hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunulması, 

21. Şirket faaliyetlerinin ne şekilde sürdürüleceği hususunda 26.02.2015 tarih 
ve 2015/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan yönetim kurulu 
raporunun genel kurulun onayına sunulması 

22. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler 
hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi 

23. Dilekler ve temenniler. 



  
MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ 
Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesindedir. 
Şirketin adresi Abbasağa mahallesi, Jandarma mektebi 
sokak Kuntel Apartmanı No: 10/B Yeni Mahalle Yıldız 
80690 Beşiktaş İSTANBUL ’dur. Adres değişikliğinde 
yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese 
yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’na haber vermek şartıyla yurt içinde ve 
dışında şubeler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş 
adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini 
süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih 
sebebi sayılır. 
 
MADDE 5 - ŞİRKETİN MÜDDETİ 
 
Şirketin hukuki varlığı belli bir süre ile 
sınırlandırılmamıştır. Böyle olmakla beraber Genel 
Kurul Türk Ticaret Kanunu’nda gösterilen toplantı karar 
ve nisaplarına uymak ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığından izin almak suretiyle şirketin müddetini 
sınırlayabilir. 
 
 
MADDE 6 – ŞİRKETİN SERMAYESİ 
 
Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 27.03.2006 tarih ve 4713 sayılı izni ile kayıtlı 
sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye 
tavanı 19.300.000-TL olup, her biri 1(bir). - Türk Lirası 
itibari değerde hamiline yazılı 19.300.000 paya 
bölünmüştür. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim 
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle 
genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış 
sayılır. 
 
Şirketin Çıkarılmış sermayesi 8.562.587.- TL’dir. Söz 
konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde 
tamamen ödenmiştir. 
 
 
 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 

 
MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ 
Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesindedir. 
Şirketin adresi Abbasağa mahallesi, Jandarma Mektebi 
Sokak Kurtel Apartmanı No: 16/A Yeni Mahalle Yıldız 
34353 Beşiktaş İSTANBUL ’dur. Adres değişikliğinde 
yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese 
yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket Sermaye 
Piyasası Kurulu’na haber vermek şartıyla yurt içinde 
ve dışında şubeler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş 
adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini 
süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih 
sebebi sayılır. 
 
MADDE 5 - ŞİRKETİN MÜDDETİ 
 
Şirketin hukuki varlığı belli bir süre ile 
sınırlandırılmamıştır. Böyle olmakla beraber Genel 
Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nda gösterilen toplantı karar 
ve nisaplarına uymak ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığından izin alarak gerekli esas sözleşme 
değişikliğini yapmak suretiyle şirketin müddetini 
sınırlayabilir. 
 
MADDE 6 – ŞİRKETİN SERMAYESİ 
 
Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 27.03.2006 tarih ve 4713 sayılı izni ile kayıtlı 
sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye 
tavanı 19.300.000.TL olup, her biri 1(bir). - Türk Lirası 
itibari değerde hamiline yazılı 19.300.000.-TL paya 
bölünmüştür. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim 
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle 
genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye 
artırımı yapamaz. 
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi 8.562.587.- TL olup, her 
biri 1.- TL itibari değerde 582.377,04 adet (A) grubu, 
her biri 1.-TL itibari değerde 7.980.209,96 adet (B) 
grubu hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. Söz 
konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde 
tamamen ödenmiştir. 

SeSe  
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN ANA SÖZLEŞME 
4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE  İLİŞKİN TADİL TASARISI 

               ESKİ METİN                                                      YENİ METİN                                        



Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde 
artırılabilir veya azaltılabilir. 
 
Sermaye artırımlarında (A) grubu pay/hisse karşılığında 
(A) grubu pay/hisse, (B) grubu pay/hisse karşılığında 
(B) grubu pay/hisse çıkarılacaktır. 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda 
kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni 
pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı 
konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma 
kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 
açacak şekilde kullanılamaz.  
 
MADDE 7 - HİSSE SENETLERİ 
 
Madde 7 tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
 
 
MADDE 8 - TAHVİL-KAR ORTAKLIĞI BELGESİ 
ÇIKARTMAK 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret 
Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca tahvil çıkartabilir. Ancak çıkarılacak tahvillerin 
limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uyulur.  
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuata uygun olarak kar ve zarar ortaklığı belgesi 
ihraç edebilir. 
Belirtilen şekil ve şartlara uymak ve gerekli izni almak 
kaydıyla bütün işlemlerin yönetim kurulunca 
yürütülmesi, çıkartılacak kar ortaklığı belgesinin 
tutarının ve diğer konularda genel kurulca yönetim 
kuruluna tam yetki verilebilir. 
Tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç yetkisi yönetim 
kuruluna devredilebilir. 
 
 
MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, 
SÜRESİ VE GÖREVLERİ 
 
9.1 KURULUŞU 
Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul  tarafından 
tamamı A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu 
hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından 
seçilecek ikisi bağımsız olmak üzere en az  5 üyeden 
oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim 
kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler 
bulunur.  
 
 
 
 
 
 

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde 
artırılabilir veya azaltılabilir. 
 
Sermaye artırımlarında (A) grubu pay/hisse karşılığında 
(A) grubu pay/hisse, (B) grubu pay/hisse karşılığında 
(B) grubu pay/hisse çıkarılacaktır. 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda 
kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni 
pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı 
konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma 
kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 
açacak şekilde kullanılamaz.  
 
MADDE 7 – PAYLARIN DEVRİ 
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 489.maddesi hükümlerine 
göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde 
şirket paylarının devri mümkün olabilecektir. 
 
MADDE 8 - TAHVİL-KAR ORTAKLIĞI BELGESİ 
ÇIKARTMAK 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret 
Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları 
çıkartabilir. Ancak çıkarılacak tahvillerin limiti 
konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uyulur.  
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuata uygun olarak kar ve zarar ortaklığı belgesi 
ihraç edebilir. 
Belirtilen şekil ve şartlara uymak ve gerekli izni almak 
kaydıyla bütün işlemlerin yönetim kurulunca 
yürütülmesi, çıkartılacak kar ortaklığı belgesinin 
tutarının ve diğer konularda genel kurulca yönetim 
kuruluna tam yetki verilebilir. 
Tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç yetkisi yönetim 
kuruluna devredilebilir. 
 
MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, 
SÜRESİ VE GÖREVLERİ 
9.1 KURULUŞU 
Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul  tarafından 
tamamı A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu 
hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından 
seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan, ikisi 
bağımsız olmak üzere en az  5 üyeden ve en fazla 9 
üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.  
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına 
başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan 
ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir 
Başkan Vekili seçer. 
 
 
 
 



9.2 YÖNETİM KURULU’NUN SÜRESİ 
Ana sözleşmede belirlenmiş olan ilk yönetim kurulu 
üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir. Bundan sonra Genel 
Kurul tarafından seçilecek yönetim kurulu üyeleri en 
çok üç yıl için seçilebilirler. Genel Kurul Yönetim kurulu 
üyelerinin görev sürelerini belirlemekte yetkilidir. Süresi 
biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi 
mümkündür. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev 
süresi üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri 
mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse yönetim 
kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 
 
 
 
 
 
 

 
9.3 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
Yönetim kurulu şirket işleri gerektikçe toplanır. Yönetim 
Kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve 
toplantılarda hazır bulunanların yarıdan bir fazlası ile 
karar verilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4 YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ 
Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı 
temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu şirket 
amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her 
nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve 
şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.  
Yönetim Kurulu gerek Kanunlar ve gerekse ana 
sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun 
kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp 
uygulamaya yetkilidir.  
Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşme ile münhasıran 
genel kurul ve denetçilere verilen işler dışında kalan 
bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket 
adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye 
yetkilidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

9.2 YÖNETİM KURULU’NUN SÜRESİ 
Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilirler. 
Genel Kurul Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini 
belirlemekte yetkilidir. Süresi biten yönetim kurulu 
üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. 
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl 
olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.  
Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle 
boşalması halinde, Yönetim A Grubu hissedarlar 
arasından veya A Grubu hissedarlar tarafından 
gösterilecek adaylar arasından bir kişiyi geçici 
olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye 
yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev 
yapar ve Genel Kurul tarafından onaylanması 
halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini 
tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu 
üyelerini her zaman değiştirebilir. 
 
9.3 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
Yönetim kurulu şirket işleri gerektikçe toplanır. Yönetim 
Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız 
Yönetim Kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin 
düzenlemeleri saklı kalmak koşuluyla, Türk Ticaret 
Kanunu uyarınca, üye tam sayısının çoğunluğu ile 
toplanır ve kararları toplantıda hazır bulunan 
üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması 
halinde teklif reddedilmiş sayılır. Red oyu 
veren kararın altına gerekçesini yazarak imzalar. 
Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy 
veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla 
da katılamazlar. 
 
9.4 YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ 
Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı 
temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu şirket 
amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her 
nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve 
şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.  
Yönetim Kurulu gerek Kanunlar ve gerekse ana 
sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun 
kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp 
uygulamaya yetkilidir.  
Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşme ile münhasıran 
genel kurul ve denetçilere verilen işler dışında kalan 
bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket 
adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye 
yetkilidir. 
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367,370 
ve 371. Maddesine göre Şirketi temsil ve idare 
yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu 
üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay 
sahibi zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. 
Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim 
Kurulu ihtiyaç gördüğü takdirde, idare işlerinin ve 
görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve 
hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit 
eder. 
9.5 KOMİTELER 
Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin 
oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma 



 
 
 
 
 
 
MADDE 11 - DENETÇİLER VE GÖREVLERİ 
Genel Kurul, tamamı A Grubu pay sahipleri tarafından 
veya gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl 
için bir veya birkaç denetçi seçer. Bunların sayısı 5’i 
geçemez. 
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun 353-357 
maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. 
 
 
MADDE 13 - TOPLANTILARDA KOMİSER 
BULUNMASI 
Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul 
toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin 
bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte 
imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak 
genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve 
komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları 
geçerli değildir.  
 
MADDE 16 - KARIN DAĞITIMI 
Şirketin umumi masrafları ve muhtelif amortisman gibi 
Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar 
ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu 
vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan 
gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 
bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl 
zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda 
gösterilen şekilde tevzi olunur. 
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

a) % 5’i Kanuni yedek akçeye ayrılır, 
 
Birinci Temettü: 

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
saptanan oran ve miktarda birinci temettü 
ayrılır.  

 
 
 
 
 

c) Kalandan genel kurul en fazla % 10’una kadar 
bir meblağı bağımsız üyeler hariç yönetim 
kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayırabilir. 

 
 
 
          İkinci Temettü: 

d) Safi kardan a, b, c bentlerinde belirtilen 
meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı 
Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci 
temettü hissesi olarak dağıtmaya veya 
fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya 
yetkilidir. 

 

esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal 
yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat 
hükümlerine göre gerçekleştirilir. 
 
 
MADDE 11 - DENETÇİ 
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun 400. 
maddesinde belirtilen nitelikleri haiz kişiler 
arasından bir denetçi seçer. Denetçiye verilecek 
ücret genel kurulca kararlaştırılır. Denetçi TTK, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde denetim görevini yerine 
getirir. 
 
MADDE 13 - TOPLANTILARDA BAKANLIK 
TEMSİLCİSİ BULUNMASI 
Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul 
toplantılarında Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı 
Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının 
ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin 
gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında 
alınacak kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan 
toplantı tutanakları geçerli değildir.  
 
MADDE 16 - KARIN DAĞITIMI 
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen 
gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif 
amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması 
zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından 
ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye 
kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa 
geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla 
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 
a) %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 

 
Birinci Kar Payı: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış 
tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ 
üzerinden, Şirket’in kar dağıtım politikası 
çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak 
birinci kar payı ayrılır. 
 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, 
Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu 
üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi 
dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme 
hakkında sahiptir. 

 
İkinci Kar Payı: 

d) Net dönem karından (a), (b), ve (c) 
bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten 
sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya 
tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya 
veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521. Maddesi 
uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe 
olarak ayırmaya yetkilidir. 

 



İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 
e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer 

kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 
kısımdan ödenmiş sermayenin % 5’i oranında 
kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın 
onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466. 
maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci 
tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 
 

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 
akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay 
sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden 
ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka 
yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 
aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim 
kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçilere 
ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara  kar payı 
dağıtılmasına karar verilemez. 
 
 
 

g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut 
payların tümüne bunların ihraç ve iktisap 
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak 
dağıtılır. 
 

h) Şirket Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına 
uygun olarak temettü avansı dağıtabilir.  

 
 
 
 
MADDE 17 - İHTİYAT AKÇESİ 
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk 
Ticaret Kanunu’nun 466 ve 467.maddeleri uygulanır. 
 
 
MADDE 18 – DİĞER HUSUSLAR VE KANUNİ 
HÜKÜMLER 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca (Kurul) düzenlenmesi 
öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız 
denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız 
denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar 
dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur. 
İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar için 
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanır. 
 
 
GEÇİCİ MADDE 1 
Nama yazılı hisse senetlerinin hamiline yazılı hisse 
senetlerine dönüştürülmesiyle, değiştirilmeyen eski 
türdeki hisse senetleri ve bunlardan doğan hakların 
hukuki geçerliliği devam edecektir. 
 
GEÇİCİ MADDE 2 
Kurucular tarafından şirket kuruluşu ile ilgili olarak 
önceden yapılmış masraflar şirket kurulduktan sonra 
ibraz edilecek vesikalara istinaden kuruculara ödenir 
ve masraflara intikal ettirilir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe:  
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer 

kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 
kısımdan, sermayenin %5’i oranında kar yapı 
düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, 
TTK’nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.  
 

f) TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler 
ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım 
politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr 
payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve 
yönetim kurulu üyelerine, ortaklık 
çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki 
kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar 
verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için 
belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu 
kişilere kârdan pay dağıtılamaz.  
 

g) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut 
payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak 
dağıtılır. 
 

h) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım 
şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu 
konudaki teklifi üzerine genel kurulca 
kararlaştırılır. Bu esas sözleşme 
hükümlerine göre genel kurul tarafından 
verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. 

     
MADDE 17 – ŞİRKETİN KENDİ İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI 
AKÇE 
 Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk 
Ticaret Kanunu’nun 521. Maddesi uygulanır. 
 
MADDE 18 – DİĞER HUSUSLAR VE KANUNİ 
HÜKÜMLER 
Kurul’ca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve 
raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması 
durumunda bağımsız denetim raporları TTK’nın ilgili 
hükümleri ve Kurul’ca belirlenen usul ve esaslar 
dâhilinde kamuya açıklanır. 
 
İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar için 
Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanununu ve 
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 



 
GEÇİÇİ MADDE  3  
Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000-TL. iken 
5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 Yeni Türk 
Lirası (YTL) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim 
sebebiyle toplam pay sayısı azaltılmış olup her 1.000,-
TL’lik 1000 adet pay karşılığında 1 YTL tutarında bir 
pay verilecektir. 
 
 
Şirket’in mevcut 4.935.000,-YTL’lik sermayesini temsil 
eden 1., 2., 3., 4. ve 5. tertip hisse senetleri 6. tertip 
olarak birleştirilmiştir. 
 
Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak 
ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları 
saklıdır. 
 
Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası 
araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya 
konulmasını takiben  ilgili düzenlemeler çerçevesinde 
Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır. 
 

 



VEKALETNAME 

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Serve Kırtasiye Sanayi ve Tcaret A.Ş.’nin 23 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 11:00’da Abbasağa Mah. Jandarma 

Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş adresinde yapılacak 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. 

A)      TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

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.  

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) ve 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 toplantı başkanlığının oluşturulması, 

      

2 Genel Kurul Tutanağı’nın imzası hususunda toplantı başkanlığına 

yetki verilmesi, 

      

3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının 

okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,       

4 Şirket’in 2014 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi, 

onaylanması, 

      

5 Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra 

edilmeleri ,       

6 
Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, 

      

7 2’si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 

görev sürelerinin tespiti ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili,  

       

8 Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey 

yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi        

9 Şirketin sosyal yardım amacıyla 2014 yılında yaptığı bağış ve 

yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,       

10 Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nın 395 ve 396. maddeleri gereğince 

gerekli izinlerin verilmesi,       

11 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, “Şirketin 

Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi,       

12 Şirketimizde 2014 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile, 

2014 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 24.02.2015 tarih ve 

06 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,       



13 Şirketin 2015 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için 

bağımsız denetçinin seçimi, 

       

14 TTK hükümlerine uyum nedeniyle tadil edilmek istenen SPK’nın 

20.02.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-391 sayılı yazısı ile uygun 

görüş verilen Şirket Esas Sözleşmesinin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17 ve 

18'inci maddelerine ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul Onayına 

sunulması,       

15 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı içerisinde 

ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi 

verilmesi,       

16 16.04.2014 tarih ve 2014/08 sayılı yönetim kurulu kararı ile Çağla Grup’a 

%95 oranında bağlı ortaklık olarak edinilmiş olan 104.500.000.-TL’nin 

Kurulun tahsisli sermaye artırımına uygun görüş vermemesi ve bu 

işlemden kaynaklanan borcun şirket kaynaklarıyla Çağla Grup 

Ortaklarına ödenebilmesinin mümkün olmaması nedeniyle 29.01.2015 

tarih ve 02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile %95 oranında ve 

104.500.000.- TL tutarındaki satın alma işleminin iptal edilerek Çağla 

Grup Ortaklarına olan borcun tasfiyesi işleminin Genel Kurulun onayına 

sunulması,       

17 22.07.2013 tarih ve 2013/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden; 

yapılan varlık satışı işleminin SPK’nın 23. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) 

bendi uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi 

neticesinde söz konusu kararın genel kurulun onayına sunulması,       

18 Gündemin 17. maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini 

toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası 

Kanunun 24. Maddesi çerçevesinde 1,00 TL nominal değerli beher pay 

için 0,74 TL bedelden paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve 

ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,       

19 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin hükümleri 

dahilinde, muhalefet oyu kullanmış pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma 

haklarının kullandırılmasının genel kurul tarihinden itibaren altı iş 

gününde başlayacağı, ayrılma hakkının kullanım süresinin 10 iş 

gününden az 20 iş gününden fazla olamayacağının, ayrılma hakkının 

genel kurul tarihinde ve toplantı tutanağında yer alacak aracı kurum 

vasıtasıyla kullanılmasının zorunlu olduğu, şirket tarafından pay 

sahiplerine pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceğinin 

görüşülmesi ve karara bağlanması, 

       

20 TTK 376’ya göre şirket sermayesinin %62,35 kadarının karşılıksız 

kalması nedeniyle 26.02.2015 tarih ve 2015/10 sayılı yönetim kurulu 

kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunulması, 

     
  
 

21 Şirket faaliyetlerinin ne şekilde sürdürüleceği hususunda 26.02.2015 

tarih ve 2015/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan yönetim 

kurulu raporunun genel kurulun onayına sunulması 

    

22 Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve 

İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi 

    

23 
Dilek ve temenniler 

   

 

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 TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek 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) Ortağın 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 ADI SOYADI/UNVANI(*) 

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

            Adresi: 

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

                                             
 İmzası 

          
 

 


