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VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

 
Şirketimiz 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara 

bağlamak üzere; 04 Aralık 2015 tarihinde Cuma günü saat 11:00’da, Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. 
No.6 Kavacık Beykoz İstanbul adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.  
 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 
genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula 
katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 

 
Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla 

birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz 
konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri 
durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce 
saat 16.30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen 
kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. 
 

Ortaklarımız toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini bir vekil vasıtasıyla da temsil ettirebilirler. 
Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-30.1) sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri 
gerekmektedir. Kendisini vekil aracılığı ile temsil ettirecek şirketimiz hissedarlarının vekaletnameleri noterden onaylı 
olarak düzenletmeleri ya da düzenleyecekleri vekaletnameye noterden onaylı imza sirkülerlerini eklemeleri gerekmektedir. 
 

2014 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu 
ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın 
ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız www.vanet.com.tr adresli internet sitemizden 
Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir. 
 

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. 
 

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 

(04 ARALIK 2015) 
 

GÜNDEM 
 
MADDE 1-  Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, 
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi, 
MADDE  3-  2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek 
onaylanması, 
MADDE  4- 2014 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
MADDE 5-Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 4.157.513 TL’lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında 
bulunan 11.873.868,00TL’den mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması, 
MADDE 6- Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 4.157.513 TL’lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında 
bulunan 11.873.868,00TL’den mahsup edilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına 
ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulması,  
MADDE  7- Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel 
Kurul’un onayına sunulması 
MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı 
ibra edilmeleri hakkında karar alınması, 
MADDE 9- Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. 
A.Ş.’nin onaylanması, 
MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi, 
MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması, 
MADDE 12- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle 
mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2015-2019) daha uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası 
Kurulu ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler kapsamında Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 
6. maddesinin ve SPK düzenlemeleri uyarınca elektronik Genel Kurul yapabilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin 
“Genel Kurul” başlıklı 10. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onay alınmış 
olmak kaydıyla tadil edilmesi hakkında karar alınması. 

http://www.vanet.com.tr/


MADDE 13- Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar 
çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikasının koşullar 
değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına, 
MADDE 14- Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan daha önce Genel Kurul tarafından kabul edilen Bilgilendirme 
Politikasının koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 
MADDE 15- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler 
kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat,  rehin ve 
ipotek,("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak 
bilgilendirme ve açıklamalar yapılması 
MADDE 16- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler 
kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak 
bilgilendirme ve açıklamalar yapılması 
MADDE 17- Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, 
MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulunun 07.07.2015 tarih ve 29833736-858-E.7013 Sayılı yazılarıyla bildirilen Şirket 
hakkında uygulanan 123.278TL İdari Para cezasının 2011 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip 
edilmeyeceği hakkında karar alınması. 
MADDE 19- Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel 
kurula bilgi verilmesi, 
MADDE 20- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin 
ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nci maddeleri 
kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi 
MADDE 21- Dilek, temenniler ve kapanış. 
 
 

VEKÂLETNAME 
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 
 VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.’nin 04 Aralık 2015 tarihinde Cuma günü saat 

11:00’da, Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No.6 Kavacık Beykoz İstanbul  adresinde yapılacak, 
olağan/olağan üstü 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle 
verilir.  

 

Gündem Maddeleri (*) Kabul  Red  Muhalefet Şerhi 

1.    

2.    

3.    

(*) 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 TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 
 
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.  
 
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 veya ÜNVANI(*) 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 
Adresi: 

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

İMZA BEYANNAMESİ 
“VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan / 
Olağanüstü / İmtiyazlı (A) Grubu Hay Sahipleri) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil ettirdiğim 
takdirde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No.8 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda asağıda örneği bulunan tatbik 
imzamı kullanacağımı beyan ederim. ......../......../2015 
 
BEYAN EDENİN 
---------------------------------- 
Adı Soyadı : 
Adresi : 
Telefon : 
 
 
 

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI 

 
ESKİ METİN YENİ METİN 
SERMAYE  
MADDE 6  
 
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı 
izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 
100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr 
(Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet 
paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili 
mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir.  
 
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 
2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2015 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış 
sayılır.  
 
Şirketin çıkarılmıs sermayesi 25.000.000 TL’ dir. 
(Yirmibeşyon Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 
1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde tamamı nama yazılı 

SERMAYE  
MADDE 6  
 
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı 
izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 
100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr 
(Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet 
paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili 
mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir.  
 
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 
2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2019 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye 
artırımı yapılamaz. 
 
Şirketin çıkarılmıs sermayesi 25.000.000 TL’ dir. 
(Yirmibeşyon Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 
1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde tamamı nama yazılı 



62.500.000 (altmışikimilyonbeşyüzbin) adet A Grubu, 
2.437.500.000 
(ikimilyardörtyüzotuzyedimilyonbeşyüzbin) adet B 
grubu olmak üzere toplam 2.500.000.000 
(ikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz 
konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde 
tamamen ödenmiştir.  
 
Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi 
kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan 
hakkı kullanır.  
 
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde 
artırılabilir veya azaltılabilir.  
 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda 
kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ile primli veya nominal 
değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya 
yetkilidir. 

62.500.000 (altmışikimilyonbeşyüzbin) adet A Grubu, 
2.437.500.000 
(ikimilyardörtyüzotuzyedimilyonbeşyüzbin) adet B 
grubu olmak üzere toplam 2.500.000.000 
(ikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz 
konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde 
tamamen ödenmiştir.  
 
Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi 
kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan 
hakkı kullanır.  
 
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde 
artırılabilir veya azaltılabilir.  
 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda 
kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ile primli veya nominal 
değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya 
yetkilidir. 
 

ESKİ METİN YENİ METİN 
GENEL KURUL 
MADDE 10 
 
Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve 
usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan 
bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından 
sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan 
edilir. 
 
Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden 
izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye 
Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu 
tarafından sağlanacak “pay sahipleri listesi”ne göre 
hazırlar.  
 
Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı 
tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına 
ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. 
 
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar 
uygulanır: 
 
a- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü 
olarak toplanır. Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü 
olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret 
Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerinde 
belirlenen esaslara uyulmak suretiyle yapılır. 
 
Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu 
tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, 
görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya 
çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak 
toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan 
bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, 
mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu 
toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 
416 ncı maddesi hükümleri saklıdır. 
 
Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya 
çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu 

GENEL KURUL 
MADDE 10 
 
Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve 
usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan 
bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından 
sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan 
edilir. 
 
Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden 
izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye 
Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu 
tarafından sağlanacak “pay sahipleri listesi”ne göre 
hazırlar.  
 
Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı 
tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına 
ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. 
 
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar 
uygulanır: 
 
a- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü 
olarak toplanır. Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü 
olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret 
Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerinde 
belirlenen esaslara uyulmak suretiyle yapılır. 
 
Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu 
tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, 
görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya 
çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak 
toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan 
bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, 
mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu 
toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 
416 ncı maddesi hükümleri saklıdır. 
 
Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya 
çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu 



ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır 
ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun 
toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. 
 
Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, 
ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı 
tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Pay defterinde 
yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay veya pay 
sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren 
pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın 
çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü 
mektupla bildirilir. 
 
Genel kurula çağrının şekli ve genel kurula katılacak 
pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili maddeleri 
uygulanır.  
 
b- Toplantı Vakti : Olağan genel kurul toplantıları 
şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde 
ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul 
toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve 
zamanlarda yapılır. 
 
c- Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü 
genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay 
sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), 
diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 
(bir) oyu vardır.  
 
Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu 
tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak İç 
yönergeye göre verilir. Oy kullanımında Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuat hükümlerine uyulur. 
 
Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, 
genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan 
veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu 
ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci 
olarak genel kurula yollayabilir. Şirket hissedarları olan 
vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri 
hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. 
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca bir 
hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz 
konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy 
haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme 
işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
uyulur. 
 
Senede bağlanmamış paylardan, nama yazılı paylardan 
ve ilmühaberlerden doğan pay sahipliği hakları, pay 
defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay 
sahibince, yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından 
kullanılır. Kaydileştirmeye ilişkin hükümler saklıdır. 

Yetki belgesinin Şekli Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa 
içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak 
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atanabilir.  

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil 
edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu 
geçersiz kılmaz. 
 
d- Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: 
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ve bu 
toplantılardaki karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 
düzenlemelerine uyulur. 
 
 
e- Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları şirketin 
merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde 
yapılır. 
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