
DUYURU METNİ 
SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET İLANIDIR. 

 
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak 
üzere 25.11.2015 Çarşamba 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 Olağanüstü 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 Esas Sözleşmesinin Maksat Mevzuu başlıklı 3. Maddesinin tadil taslağı  toplantı 
tarihinden üç hafta öncesi 03.11.2015 Salı gününden itibaren Şirketimiz merkezinde ve 
www.serve.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır 
bulundurulacaktır. Ayrıca anılan doküman 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. 

 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ 

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 
2. Genel Kurul Tutanağının imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki 

verilmesi, 
3. Şirketimizin 07.09.2015 tarih ve 2015.22 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer 

alan  esas sözleşmemizin Maksat Mevzuu başlıklı 3. Maddesinin tadili  işlemi 
Sermaye Piyasası  Kurulunun 16.09.2015 Tarih ve 10263 sayılı yazısında 
belirtildiği üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’ nun 23 ve 24’üncü 
maddeleri ile Kurulun II-23.1 sayılı ‘’Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak 
Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’’ çerçevesinde önemli nitelikte işlem 
sayıldığından Şirketimiz Ortaklarına kullandırılacak ayrılma hakkının 1 TL 
nominal değerli beher pay için 0,56798 TL’den kullandırılması gerekmektedir. 
Söz konusu karara olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına 
işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,56798 TL 
bedelden paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olduğu bilgisinin ve ayrılma 
hakkı kullanım sürecine ilişkin bilginin verilmesi, 



4. 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, 

5. SPK’nın 16.09.2015 tarih ve 10263 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen ve 
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih 
ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile izin alınan  Esas Sözleşmesinin Maksat 
Mevzuu başlıklı 3. Maddesine ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul Onayına 
sunulması, 

6. Dilekler ve temenniler. 



MADDE 3 - MAKSAT VE MEVZUU 

Şirketin başlıca maksat ve konusu şunlardır. 

 

          a) Her türlü büro ve kırtasiye malzemeleri      

imalatı, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti ve pazarlamasını 

yapmak. 

 

          b) Kırtasiye, teknik kırtasiye, her türlü büro ve 

kırtasiye ile ilgili teknik malzeme, artistik ve grafik 

boya malzemeleri, her türlü kalem ve kültürel araç ve 

gereçler, her türlü yazı, hesap ile sanayi ve kültürel araç 

ve gereçleri her türlü yazı, hesap teksir, fotokopi ile bilgi 

işlem makineleri, arazi ve sanayi ölçme, evrak sayma ve 

ciltleme, büro makineleri, defter zamk, yapıştırıcıları, 

her türlü kağıt, karbon kağıdı, serigrafi ve matbaa 

malzemeleri ve mürekkepleri, ihracı, ithali, toptan ve 

perakende her türlü ticari dağılım ve pazarlaması, 

şirketin verimliliğini arttırmak için ayrıca gerekli 

emtianın her türlü ticareti, ihracı, komisyonculuğu, 

distribütörlüğü, mümessilliği mutemetliğini yapmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MADDE 3 - MAKSAT VE MEVZUU 

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:  

 

a) Her türlü büro ve kırtasiye malzemeleri     imalatı, 

ithalatı, ihracatı, dahili ticareti ve pazarlamasını 

yapmak. 

 

b) Kırtasiye, teknik kırtasiye, her türlü büro ve 

kırtasiye ile ilgili teknik malzeme, artistik ve 

grafik boya malzemeleri, her türlü kalem ve 

kültürel araç ve gereçler, her türlü yazı, hesap ile 

sanayi ve kültürel araç ve gereçleri her türlü yazı, 

hesap teksir, fotokopi ile bilgi işlem makineleri, 

arazi ve sanayi ölçme, evrak sayma ve ciltleme, 

büro makineleri, defter zamk, yapıştırıcıları, her 

türlü kağıt, karbon kağıdı, serigrafi ve matbaa 

malzemeleri ve mürekkepleri, her türlü ofis 

temizlik ürünleri ve sarf malzemeleri ihracı, 

ithali, toptan ve perakende her türlü ticari dağılım 

ve pazarlaması, şirketin verimliliğini arttırmak 

için ayrıca gerekli emtianın her türlü ticareti, 

ihracı, komisyonculuğu, distribütörlüğü, 

mümessilliği mutemetliğini yapmak, perakende 

mağazalar açmak, franchising almak ve 

vermek. 

 
c) Eğitim, Eğitim Kurumları alanında, ilgili 

mevzuat çerçevesinde eğitim sektöründe her 

türlü faaliyette bulunmak, her türlü eğitim 

kurumu kurmak, Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun (SPKn.) md.21/1 hükmü saklı 

tutulmak kaydıyla kurulmuş eğitim 

kurumlarına iştirak etmek. 

 

d) Elektrik, Elektronik, Mekanik, Enerji, İnşaat 

ve Taahhüt İşleri alanında, yurtiçi ve yurt 

dışında her türlü elektrik, elektronik, mekanik, 

enerji ve inşaat taahhüt işlerinde faaliyet 

göstermek, danışmanlık hizmetleri vermek, her 

türlü elektrik, elektronik ve mekanik ürünlerin 

alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, üretimini 

yapmak ve SPKn. md.21/1 hükmü saklı 

tutulmak kaydıyla bu alanlarda faaliyet 

gösteren şirketlere iştirak etmek ve yeni 

ortaklıklar kurmak.  

 

e) Gıda, Hayvancılık alanında; her türlü gıda 

maddelerini almak, satmak, ithalat ve 

ihracatını yapmak ve bunların internet 

ortamında pazarlanmasını sağlamak, her türlü 

hayvancılık işiyle uğraşmak, gıda ve 

hayvancılık için gerekli her türlü ekipman, 

makina, vasıta alım, satım ithalat ve ihracatı 

yapmak ve SPKn. md.21/1 hükmü saklı 

tutulmak kaydıyla bu faaliyetlerde bulunan 

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN ANA SÖZLEŞME                       

3. MADDESİNE  İLİŞKİN TADİL TASARISI 

ESKİ METİN                                                      YENİ METİN   

 

 
 

                                      



 

 

 

            c) Çalışma konusu ile ilgili ham, mamul ve yarı 

mamul madde ve malzemelerin alımı, satımı, ithali ve 

ihracatını yapmak, 

 

 

 d) Çalışma konuları ile ilgili olarak ithalat ve 

ihracat yapmak, 

 

 e) Çalışma konuları ile ilgili olarak sınai tesisler 

kurmak işletmek ve bunları satmak veya kiraya vermek 

başkalarına ait olanları satın almak veya kiralamak, 

 

 

 f) Konusu ile ilgili Lisans, patent, know-how, 

marka mümessillik, komisyonculuk, mutemetlik, ticari 

vekillik anlaşmaları yapmak, 

 

 g) İş konusunda kurulmuş şirketlere ortak 

olmak ve gerçek veya tüzel kişilerle bu konuda 

ortaklıklar kurmak, 

 

 

 h) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak sermaye 

piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet 

portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık 

yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları ve 

gayrimenkulleri iktisab etmek gayrimenkulleri almak 

satmak inşa etmek tevhid ve ifraz etmek alacak ve 

borçları için her çeşit rehin ve ipotekler tesis etmek ve 

bunları kaldırmak, kira akidleri yapmak, bunları tapuya 

şerh etmek kaldırmak, sahibi olduğu menkul ve 

gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni de dahil 

olmak üzere Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, 

garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin 

hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası 

mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

 

 

 
 ı) Amacına ulaşabilmek için her türlü 

organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan 

organizasyonlara katılmak, taahhüt işleri yapmak ve 

ihalelere iştirak etmek konusu ile ilgili yerli ve yabancı 

gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yeni şirketler 

kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, özel hukuk 

ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak 

bilcümle kıymetli evrakı, sermaye piyasası mevzuatı ile 

düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği 

niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve 

şartıyla almak, devretmek, satmak, teminat olarak 

göstermek, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak 

gibi hukuki tasarruflarda bulunmak, 

 

şirketlere iştirak etmek ve yeni ortaklık 

kurmak. 

 
f) Çalışma konuları ile ilgili ham, mamul ve yarı 

mamul madde ve malzemelerin alımı, satımı, 

ithali ve ihracatını yapmak, 

 

 

 

 

 

g) Çalışma konuları ile ilgili olarak sınai tesisler 

kurmak işletmek ve bunları satmak veya kiraya 

vermek başkalarına ait olanları satın almak veya 

kiralamak, 

 

h) Çalışma konuları ile ilgili Lisans, patent, know-

how, marka mümessillik, komisyonculuk, 

mutemetlik, ticari vekillik anlaşmaları yapmak, 

 

i) SPKn. md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla 

çalışma konularında kurulmuş şirketlere ortak 

olmak ve gerçek veya tüzel kişilerle bu konuda 

ortaklıklar kurmak, 

 
j) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak sermaye 

piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım 

hizmetleri ve faaliyetleri, menkul kıymet portföy 

işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık 

yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları ve 

gayrimenkulleri iktisap etmek gayrimenkulleri 

almak satmak inşa etmek tevhid ve ifraz etmek 

alacak ve borçları için her çeşit rehin ve ipotekler 

tesis etmek ve bunları kaldırmak, kira akidleri 

yapmak, bunları tapuya şerh etmek kaldırmak, 

sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve 

ticari işletme rehni de dahil olmak üzere Şirket’in 

kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, 

teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis 

etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

 

k) Amacına ulaşabilmek için her türlü 

organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan 

organizasyonlara katılmak, taahhüt işleri yapmak 

ve ihalelere iştirak etmek konusu ile ilgili yerli ve 

yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, 

yeni şirketler kurmak, SPKn. md.21/1 hükmü 

saklı tutulmak kaydıyla kurulmuş şirketlere 

iştirak etmek, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel 

kişileri tarafından ihraç olunacak bilcümle 

kıymetli evrakı, sermaye piyasası mevzuatı ile 

düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri, 
menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde 

olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla 

almak, devretmek, satmak, teminat olarak 



 

 

 

 i) Amacına ulaşabilmek için her türlü tesisleri 

kurmak, işletmek, satın almak, kuracağı tesisler için 

gerekli iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman 

kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin 

etmek, bunlar için gereken her türlü tasarrufta 

bulunmak, 

 

 j) Şirket gayesinin tahakkuku için motorlu kara, 

deniz ve hava nakli vasıtaları satın alabilir veya 

ihtiyaçtan fazlasını satabilir, 

  

           k) Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, 

ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka 

işlere girmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun 

teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’ un tasvibine 

sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işler de 

yapılabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde 

olan iş bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 

gerekli izin alınacaktır. 

 

 

göstermek, intifa hakkı tesis etmek veya 

yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak, 

 

l) Amacına ulaşabilmek için her türlü tesisleri 

kurmak, işletmek, satın almak, kuracağı tesisler 

için gerekli iç ve dış kredileri, dahili ve harici 

finansman kurumları ile yerli ve yabancı 

işletmelerden temin etmek, bunlar için gereken her 

türlü tasarrufta bulunmak, 

 

m) Şirket gayesinin tahakkuku için motorlu kara, 

deniz ve hava nakli vasıtaları satın alabilir veya 

ihtiyaçtan fazlasını satabilir, 

 

n) Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride 

şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka 

işlere girmek istendiği takdirde, yönetim 

kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun 

tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan 

sonra bu işler de yapılabilecektir. Şirketin amaç 

ve konusunda değişiklik yapılması halinde 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye 

Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması 

gerekmektedir.. 

 



VEKALETNAME 

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 25.11.2015 Çarşamba günü, saat 11:00’da Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi 

Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş adresinde yapılacak olağanüstü  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 Tutanağının imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 

   

3 Şirketimizin 07.09.2015 tarih ve 2015.22 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer 

alan esas sözleşmemizin Maksat Mevzuu başlıklı 3. Maddesinin tadili işlemi 

Sermaye Piyasası Kurulunun 16.09.2015 Tarih ve 10263 sayılı yazısında 

belirtildiği üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23 ve 24’üncü 

maddeleri ile Kurulun II-23.1 sayılı ‘’Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak 

Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’’ çerçevesinde önemli nitelikte işlem 

sayıldığından Şirketimiz Ortaklarına kullandırılacak ayrılma hakkının 1 TL 

nominal değerli beher pay için 0,56798 TL’den kullandırılması gerekmektedir. 

Söz konusu karara olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına 

işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,56798 TL 

bedelden paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olduğu bilgisinin ve ayrılma 

hakkı kullanım sürecine ilişkin bilginin verilmesi,       

4 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,    

5 SPK’nın 16.09.2015 tarih ve 10263 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen ve 

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih 

ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile izin alınan Esas Sözleşmesinin Maksat 

Mevzuu başlıklı 3. Maddesine ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul Onayına 

sunulması, 

       

6 Dilekler 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 

 


