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PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’NİN 
18.12.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN 

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 
 
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak 
üzere 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 11.00’de Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol 
Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde toplanacaktır. 
 
Genel Kurul Toplantısı’na Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri 
Listesi’nde yer alan pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla 
katılım gösterebilirler. Genel Kurul Toplantısı’na Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel 
Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı’na 
kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya EGKS üzerinden katılacak 
vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantı gününden 
bir gün önce saat 21.00’e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS’ye girerek toplantıya elektronik ortamda 
katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya 
kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yaparak Elektronik Hazirun Listesini imzalamaları 
gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı’na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak 
isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de 
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 veya temsilcileri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz 
ederek katılabilirler. Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak pay sahipleri aşağıda ve Şirket internet 
sitesinde (www.pekergyo.com) örneği bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya 
noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek vekil tayin edebilirler. EGKS 
üzerinden atanmış ve toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli 
değildir.  
 
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu 
Yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bilgi Formu” düzenlemeleri 
gerekmektedir.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 
gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri 
içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 
(www.kap.org.tr), EGKS’de ve www.pekergyo.com  adresindeki Şirket internet sitesinde toplantıdan üç hafta 
önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.  
 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup Borsa İstanbul’da işlem gören 
payların sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.  
 
Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.  
 
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur. 
 
  

http://www.pekergyo.com/
http://www.pekergyo.com/
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PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 
18.12.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı 

Başkanlığı’na yetki verilmesi, 

2. Kayıtlı sermaye tavanı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin 

görüşülmesi, 

3. Dilek ve Temenniler. 
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PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 
18.12.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA 

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek 
açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu 
bölümde bilgilerinize sunulmaktadır. 
 

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı 
Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle  İmtiyazların 
Niteliği Hakkında Bilgi: 

 
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- TL olup, her biri 1.-TL itibari değerde 500.000.000 adet paya 
bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 253.000.000.-TL’dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1.-TL itibari 
değerde 253.000.000 adet paya ayrılmış olup işbu çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. 
 
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, 8.433.333 TL’ye karşılık 8.433.333 adet A grubu nama yazılı pay ve 
244.566.667 TL’ye karşılık 244.566.667 adet B grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, 
B grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirket’in A grubu nama yazılı payları yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday 
gösterme imtiyazına sahiptir. 
 
Şirket’in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde 
genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz en 
az 5 ve en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde 
aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşması halinde 3 adedi, 6 veya 7 kişiden oluşması 
halinde ise 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından 
seçilir. 
 
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır. 
 

Hissedarın Adı Soyadı Grubu Türü Pay Adedi Pay Tutarı (TL) 

Hasan Peker A Nama 5.616.599,82 5.616.599,82 

Ayşegül Peker A Nama 2.816.733,51 2.816.733,51 

Hasan Peker B Hamiline 63.675.036,80 63.675.036,80 

Ayşegül Peker B Hamiline 54.644.624,72 54.644.624,72 

Halka Açık B Hamiline 126.247.005,15 126.247.005,15 

Toplam   253.000.000,00 253.000.000,00 

 
2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap 

Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki 
Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi: 

 
Şirketimizin gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 
faaliyetlerinde bir değişiklik bulunmamaktadır. 
 

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; 
Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; 
Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın 
İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı 
Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek 
Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi: 

 
Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimine ilişkin bir madde 
yer almamaktadır.  
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4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne Yazılı 
Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği 
Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri: 

 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne pay sahipleri tarafından gündeme madde 
konulmasına dair herhangi bir talep iletilmemiştir. 
 

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas 
Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri: 

 
Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.11.2020 tarih ve 2020/24 sayılı toplantısında şirket esas sözleşmesinin “Sermaye 
ve Paylar” başlıklı 8. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir. 
 
 

ESKİ ŞEKİL 

SERMAYE VE PAYLAR 

Madde 8. Şirket’in Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 
kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari 
değerde 500.000.000 adet paya bölünmüştür.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 
2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin 
verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 
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. 

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 253.000.000 TL'dir. 
Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) TL itibari değerde 
253.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak 
taahhüt edilip, 17.000.000 TL’si YMM Osman Ferhat 
Çanakkale’nin 15.04.3017 tarihli DYD-06-2014/2017-007 sayılı 
YMM raporu uyarınca kısmi bölünme yoluyla, 13.000.000 TL’si 
Abdullah Bayramoğlu’nun 26.04.2017 tarih ve SMMM-
24938/2017-04 nolu SMMM raporu uyarınca ortakların 
alacaklarının sermayeye ilavesi yoluyla ve 43.100.000 TL’si 
Abdullah Bayramoğlu’nun 21.12.2018 tarih ve SMMM-
24938/2018-36 nolu SMMM raporu uyarınca geçmiş yıl karlarının 
sermayeye ilavesi yoluyla ve 179.900.000 TL’si Abdullah 
BAYRAMOĞLU’nun 03.09.2020 tarih ve SMMM-24938/2020-16 
nolu SMMM raporu uyarınca geçmiş yıl karlarının sermayeye 
eklenmesi yoluyla ödenmiştir. 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, 8.433.333 TL’ye 
karşılık 8.433.333 adet A grubu nama yazılı pay ve 244.566.667 
TL’ye karşılık 244.566.667 adet B grubu hamiline yazılı paydan 
oluşmaktadır. 

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı 
payların devri kısıtlanamaz. 

Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası 
Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç 
ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni 
pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı 
hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde 

YENİ ŞEKİL 

SERMAYE VE PAYLAR 

Madde 8. Şirket’in Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 
kayıtlı sermaye tavanı 1.850.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL 
itibari değerde 1.850.000.000 adet paya bölünmüştür.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 
2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin 
verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 
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. 

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 253.000.000 TL'dir. 
Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) TL itibari değerde 
253.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak 
taahhüt edilip, 17.000.000 TL’si YMM Osman Ferhat 
Çanakkale’nin 15.04.3017 tarihli DYD-06-2014/2017-007 sayılı 
YMM raporu uyarınca kısmi bölünme yoluyla, 13.000.000 TL’si 
Abdullah Bayramoğlu’nun 26.04.2017 tarih ve SMMM-
24938/2017-04 nolu SMMM raporu uyarınca ortakların 
alacaklarının sermayeye ilavesi yoluyla ve 43.100.000 TL’si 
Abdullah Bayramoğlu’nun 21.12.2018 tarih ve SMMM-
24938/2018-36 nolu SMMM raporu uyarınca geçmiş yıl karlarının 
sermayeye ilavesi yoluyla ve 179.900.000 TL’si Abdullah 
BAYRAMOĞLU’nun 03.09.2020 tarih ve SMMM-24938/2020-16 
nolu SMMM raporu uyarınca geçmiş yıl karlarının sermayeye 
eklenmesi yoluyla ödenmiştir. 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, 8.433.333 TL’ye 
karşılık 8.433.333 adet A grubu nama yazılı pay ve 244.566.667 
TL’ye karşılık 244.566.667 adet B grubu hamiline yazılı paydan 
oluşmaktadır. 

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı 
payların devri kısıtlanamaz. 

Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası 
Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç 
ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni 
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veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. 
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında 
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B 
Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılır. Ancak, 
Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı 
takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.  

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı 
belgelerde gösterilmesi zorunludur. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 
kayden izlenir. 

pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı 
hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde 
veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. 
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında 
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B 
Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılır. Ancak, 
Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı 
takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.  

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı 
belgelerde gösterilmesi zorunludur. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 
kayden izlenir. 

Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. 

 

18.12.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na 

yetki verilmesi, 
 

Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda 
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Genel Kurul 
Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi yapılacak ve tutanakların imzalanması için Toplantı 
Başkanlığı’na yetki verilecektir. 

 
2. Kayıtlı sermaye tavanı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin 

görüşülmesi, 
 
Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, söz konusu tavanın 1.850.000.000 TL’ye 
arttırılmasına ilişkin olarak Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi 
hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 

3. Dilek ve temenniler. 
 
Dilek ve temenniler dile getirilecek ve toplantı kapatılacaktır. 
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VEKALETNAME ÖRNEĞİ 
 

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 
 

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 11.00’de Bomonti Business Center, 
Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok No:8 Şişli İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, 
teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 
.............................................................’yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz. 
 
VEKİLİN 
 
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 şerhini belirtilmek suretiyle 
verilir. 
 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Ret Muhalefet Şerhi 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve tutanakların 
imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 

   

2. Kayıtlı sermaye tavanı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin 
esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi 

   

3. Dilek ve temenniler.    

 
(*) 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.) 
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B) PAY SAHİBİNİN VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLAR 
 
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 veya Unvanı : 
 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve  
Numarası ile MERSİS numarası(*) : 
 
Adresi : 
  
İmzası : 
 
Tarih : 
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  
 
 
 
 
 


