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BORSA ĠSTANBUL BAġKANLIĞI'NA 

 

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM 

 

ġirketimiz 2016 yılına iliĢkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüĢmek ve karara 

bağlamak üzere, 30 Mart 2017 PerĢembe günü, saat 10:00’da, KemalpaĢa Caddesi No.317 PınarbaĢı/ĠZMĠR adresindeki Pınar 

Süt Fabrikasında gerçekleĢtirilecektir. 

 

Genel Kurul Toplantısına iliĢkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır. 

 

ġirketin 44.762.708,445.-TL. olan çıkarılmıĢ sermayesi hamiline paylardan oluĢmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır 

bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. 

 

 

Bilgilerinize arz ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

 

PINAR SU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, 

bu konuda/konularda tarafımıza ulaĢan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 

konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu 

olduğumuzu beyan ederiz. 

 

EK:  
PINAR SU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN 

 

ġirketimiz 2016 yılına iliĢkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aĢağıdaki gündemdeki maddeleri görüĢmek ve karara 

bağlamak üzere, 30 Mart 2017 PerĢembe günü, saat 10:00’da, KemalpaĢa Caddesi No.317 PınarbaĢı/ĠZMĠR adresindeki Pınar Süt 

Fabrikasında gerçekleĢtirilecektir. 

 

ġirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri 

vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları 

ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) iĢlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik 

imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi 

Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik 

ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. 

 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Anonim ġirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 

tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim ġirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul 

Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

mailto:yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr


Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı 

Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aĢağıda yer alan 

örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiĢ vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği 

ġirket merkezimiz ile www.pinar.com.tr adresindeki ġirket internet sitemizde de mevcuttur. 

 

2016 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluĢu raporu, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve 

gündem maddelerine iliĢkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Akdeniz Mah. ġehit Fethi Bey Caddesi 

No.120/101 Konak/ĠZMĠR adresindeki ġirket Merkezi’nde ve www.pinar.com.tr adresindeki ġirket internet sitesinde, pay 

sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır. 

 

Pay sahiplerinin bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teĢrifleri rica olunur. 

 

NOT: Genel Kurul’a katılacak pay sahiplerini, Pınar Süt Fabrikasına götürmek üzere, saat 08.30’da Fuar Lozan Kapısı önünden 

minibüs kalkacaktır. 

 

GÜNDEM 

1. AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığı’nın seçilmesi, 

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı BaĢkanlığı’na yetki verilmesi, 

3. ġirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

4. 2016 yılı hesap dönemine iliĢkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, 

5. 2016 yılı hesap dönemine iliĢkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ġirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,  

7. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, ġirketimiz merkez 

adresinin, Merkezi Adres Sistemi ve ticaret sicili iĢlemlerinin elektronik olarak yürütüldüğü MERSĠS (Merkezi Sicil Kayıt 

Sistemi) ile uyumlu hale getirilmesini teminen, ġirket esas sözleĢmesinin “ġirketin Merkezi ve ġubeleri”  baĢlıklı 4. maddesinin 

tadili hususunda müzakere ve karar, 

ESKĠ ġEKĠL 

ġĠRKETĠN MERKEZĠ VE ġUBELERĠ 

Madde 4- 

ġirketin merkezi ĠZMĠR’dir. Adresi ġehit Fethi Bey Cad. No.l20’dir. Adres değiĢikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiĢ adrese yapılan tebligat Ģirket’e yapılmıĢ sayılır. Tescil ve ilan edilmiĢ 

adresinden ayrılmıĢ olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiĢ Ģirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 

ġirket Türk Ticaret  Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre  yurt içinde ve dıĢında Ģubeler 

açabilir. ġirketin Ģube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 

ilan ettirilir. 

YENĠ ġEKĠL 

ġĠRKETĠN MERKEZĠ VE ġUBELERĠ 

Madde 4- 

ġirketin merkezi ĠZMĠR’dir. Adresi Akdeniz Mahallesi ġehit Fethi Bey Caddesi No.120/101 Konak/ĠZMĠR’dir. Adres 

değiĢikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiĢ adrese yapılan 

tebligat Ģirket’e yapılmıĢ sayılır. Tescil ve ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil 

ettirmemiĢ Ģirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 

ġirket Türk Ticaret  Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre  yurt içinde ve dıĢında Ģubeler 

açabilir. ġirketin Ģube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 

ilan ettirilir. 

8. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, ġirket Esas SözleĢmesinin 6. maddesinde belirtilen 

 50.000.000,00 TL tutarındaki  kayıtlı sermaye tavanına iliĢkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, 

ġirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak Ģekilde uzatılmasını teminen, ġirket Esas 

SözleĢmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” baĢlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar, 

ESKĠ ġEKĠL 

KAYITLI SERMAYE 

Madde 6- 

ġirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiĢ ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiĢtir. 

ġirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 Türk Lirasıdır.  

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beĢ) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 

yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ 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 Kurulundan izin almak suretiyle 

genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Ģirket kayıtlı sermaye 

sisteminden çıkmıĢ sayılır. 

ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi tamamen ödenmiĢ 44.762.708,45 TL olup, her biri 1 KuruĢ itibari değerinde   4.476.270.845 adet 

hamiline paya bölünmüĢtür. 

Yönetim Kurulu,  2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 

uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmıĢ sermayeyi 

artırmaya yetkilidir.  



Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak  nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay 

sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

YENĠ ġEKĠL 

KAYITLI SERMAYE 

Madde 6- 

ġirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiĢ ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiĢtir. 

ġirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 Türk Lirasıdır.  

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beĢ) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 

yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 

kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle 

genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Ģirket kayıtlı sermaye 

sisteminden çıkmıĢ sayılır. 

ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi tamamen ödenmiĢ 44.762.708,45 TL olup, her biri 1 KuruĢ itibari değerinde   4.476.270.845 adet 

hamiline paya bölünmüĢtür. 

Yönetim Kurulu,  2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 

uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmıĢ sermayeyi 

artırmaya yetkilidir.  

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak  nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay 

sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız 

Denetim KuruluĢu seçiminin genel kurulun onayına sunulması, 

10. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim 

kurulu üyelerinin belirlenmesi, 

11. Türk Ticaret Kanunu’nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi 

haklarının belirlenmesi,  

12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca; ġirketimiz tarafından 3. kiĢiler 

lehine verilmiĢ olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiĢ gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi 

sunulması, 

13. Yıl içinde yapılan bağıĢlara iliĢkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağıĢ 

sınırının genel kurulun onayına sunulması,  

14. Yıl karı konusunda müzakere ve karar, 

15. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre iĢlem yapmalarına izin verilmesi, 

16. Dilek ve görüĢler. 

VEKALETNAME 

PINAR SU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

PINAR SU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.’nin 30 Mart 2017 PerĢembe günü, saat 10:00’da, KemalpaĢa Cad. No.317 PınarbaĢı/ĠZMĠR 

adresindeki Pınar Süt Fabrikasında yapılacak olağan genel kurul toplantısında aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni temsile, 

oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aĢağıda detaylı olarak tanıtılan 

.....................................................................................................’yi vekil tayin ediyorum. 

Vekilin(*);  

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

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

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

A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI 

AĢağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Ģıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.  

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a) Vekil kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

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

Talimatlar:  

Pay sahibi tarafından (c) Ģıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin 

karĢısında verilen seçeneklerden birini iĢaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul 

tutanağına yazılması talep edilen muhalefet Ģerhini belirtilmek suretiyle verilir.   



Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet ġerhi 

1. AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığı’nın seçilmesi, 
   

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı BaĢkanlığı’na 

yetki verilmesi, 
   

3. ġirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, 

müzakeresi ve onaylanması, 
   

4. 2016 yılı hesap dönemine iliĢkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve 

müzakeresi, 
   

5. 2016 yılı hesap dönemine iliĢkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve 

onaylanması, 
   

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ġirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,  
   

7. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli 

izinlerin alınması kaydıyla, ġirketimiz merkez adresinin, Merkezi Adres Sistemi ve 

ticaret sicili iĢlemlerinin elektronik olarak yürütüldüğü MERSĠS (Merkezi Sicil Kayıt 

Sistemi) ile uyumlu hale getirilmesini teminen, ġirket esas sözleĢmesinin “ġirketin 

Merkezi ve ġubeleri”  baĢlıklı 4. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar, 

ESKĠ ġEKĠL 

ġĠRKETĠN MERKEZĠ VE ġUBELERĠ 

Madde 4- 

ġirketin merkezi ĠZMĠR’dir. Adresi ġehit Fethi Bey Cad. No.l20’dir. Adres 

değiĢikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiĢ adrese yapılan tebligat Ģirket’e yapılmıĢ sayılır. 

Tescil ve ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde 

tescil ettirmemiĢ Ģirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 

ġirket Türk Ticaret  Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine göre  yurt içinde ve dıĢında Ģubeler açabilir. ġirketin Ģube açması ve 

kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. 

YENĠ ġEKĠL 

ġĠRKETĠN MERKEZĠ VE ġUBELERĠ 

Madde 4- 

ġirketin merkezi ĠZMĠR’dir. Adresi Akdeniz Mahallesi ġehit Fethi Bey Caddesi 

No.120/101 Konak/ĠZMĠR’dir. Adres değiĢikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil 

ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiĢ adrese yapılan 

tebligat Ģirket’e yapılmıĢ sayılır. Tescil ve ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ olmasına 

rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiĢ Ģirket için bu durum fesih sebebi 

sayılır. 

ġirket Türk Ticaret  Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine göre  yurt içinde ve dıĢında Ģubeler açabilir. ġirketin Ģube açması ve 

kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. 

   

8. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli 

izinlerin alınması kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı 

Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, ġirket Esas SözleĢmesinin 6. maddesinde 

belirtilen  50.000.000,00 TL tutarındaki  kayıtlı sermaye tavanına iliĢkin 5 yıllık 

geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, ġirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 

geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak Ģekilde uzatılmasını teminen, ġirket 

Esas SözleĢmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” baĢlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda 

müzakere ve karar, 

ESKĠ ġEKĠL 

KAYITLI SERMAYE 

Madde 6- 

ġirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiĢ ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 

sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiĢtir. 

ġirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 Türk Lirasıdır.  

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları 

arasındaki 5 (beĢ) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ 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 Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir 

süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Ģirket 

kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılır. 

ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi tamamen ödenmiĢ 44.762.708,45 TL olup, her biri 1 

   



KuruĢ itibari değerinde   4.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüĢtür. 

Yönetim Kurulu,  2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü 

zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmıĢ 

sermayeyi artırmaya yetkilidir.  

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak  nominal 

değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma 

haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

YENĠ ġEKĠL 

KAYITLI SERMAYE 

Madde 6- 

ġirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiĢ ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 

sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiĢtir. 

ġirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 Türk Lirasıdır.  

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları 

arasındaki 5 (beĢ) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun 

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir 

süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Ģirket 

kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılır. 

ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi tamamen ödenmiĢ 44.762.708,45 TL olup, her biri 1 

KuruĢ itibari değerinde   4.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüĢtür. 

Yönetim Kurulu,  2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü 

zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmıĢ 

sermayeyi artırmaya yetkilidir.  

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak  nominal 

değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma 

haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim 

Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim KuruluĢu seçiminin genel kurulun 

onayına sunulması, 

   

10. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine 

göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 
   

11. Türk Ticaret Kanunu’nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 

ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,  
   

12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi 

uyarınca; ġirketimiz tarafından 3. kiĢiler lehine verilmiĢ olan teminat, rehin, ipotek ve 

kefaletler ile elde edilmiĢ gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi 

sunulması, 

   

13. Yıl içinde yapılan bağıĢlara iliĢkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı kapsamında belirlenen bağıĢ sınırının genel kurulun onayına sunulması,  
   

14. Yıl karı konusunda müzakere ve karar, 
   

15. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre 

iĢlem yapmalarına izin verilmesi, 
   

16. Dilek ve görüĢler 
   

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. 

(*) 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 iliĢkin özel talimat: 

a) Vekil kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aĢağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

 

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



B) Pay sahibi aĢağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.  

1. AĢağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

a) Grubu: 

b) Adet-Nominal değeri: 

c) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 

 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine iliĢkin listede yer 

alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

 

PAY SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI veya UNVANI(*) 

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

Adresi: 

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

 

 

           

 

 

 


