
 
AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI 

 
Şirketimiz  2012 yılı 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2013 Pazartesi günü 
saat 10:00’da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Piri Mehmet 
Mah. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezinde 
yapılacaktır.  
Pay kayıtları Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde kayden izlenmekte olup genel 
kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste 
toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya 
dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan Elektronik 
Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya 
temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.  
Pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS’ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye 
Piyasası Kurulu Seri IV, No: 8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan 
vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr 
internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını 
notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan 
vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.  
Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak;  
- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,  

- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile        
beraber yetki belgelerini,  

- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,  

-EGKS’nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini, ibraz ederek hazır bulunanlar 
listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. EGKS üzerinden elektronik ortamda genel 
kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş 
açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın internet adresi olan 
www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler. Şirketimizin 2012 yılı Bilanço ve 
Kâr/Zarar hesabını içeren yıllık rapor ve denetçi raporları toplantı tarihinden en az 
yirmibir gün önce MKK’nın internet sitesinde EGKS sayfasında, Şirketimizin internet 
adresi olan www.aksuenerji.com.tr bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında, Sayın 
Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş'NİN 15.04.2013 TARİHLİ 2012 YILI 28.OLAĞAN GENEL 
KURUL GÜNDEMİ 

 
1- Açılış,başkanlık divanı teşekkülü için bir oy toplayıcı,bir kâtip seçimi ve başkanlık 

divanına ; Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi, 
2- 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporları ile denetçiler 

ve Bağımsız dış denetim şirketi tarafından verilen raporların okunması,görüşülmesi 
3-  2012 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması,görüşülmesi ve ayrı ayrı 

onaya sunulması, 
4- Yönetim kurulu ve denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı 

ayrı ibra edilmeleri, 
5- Vefat eden Süleyman Sami Şahlan ve istifa eden Doğan Kımıllı yerine Yönetim 

Kurulu tarafından ataması yapılan Nurettin Alpay Kımıllı ve Günay Tutar’ın Genel 
Kurul onayına sunulması, 

6- Şirket Ana sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince A Grubu Pay sahipleri tarafından 
genel kurula sunulmak üzere Yönetim Kurulu Adayları ve Bağımsız yönetim Kurulu 
adaylarının belirlenmesi, 

7- A Gurubu pay sahipleri tarafından belirlenen yönetim Kurulu adayları arasından 
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 

8- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin tespiti, 
9- Yönetim Kurulu tarafından 2013 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız 

Denetleme Kuruluşu MGİ Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş’nin Genel Kurul onayına 
sunulması, 

10- Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddeleri ve SPK’nun 
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisi ve yıl içerisinde bu 
kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 

11- 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi, 
12- 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 
13- Şirket bilgilendirme politikasın hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 
14- Şirket kâr dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 
15- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin 

şirket ücret politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 
16- Sermaye Piyasası Kurulunun 9.9.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında 

verilen teminat,rehin ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 
17- Esas sözleşmenin 14,17, ve 27. Maddelerin tadili hususunun onaylanması, 
18- Pay sahiplerince onaylanan esas sözleşme 14,17 ve 27. Maddelerin tadili hususunun 

A Grubu Pay sahiplerince onaylanması, 
19- Dilek,Temenniler ve Kapanış. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 
 

ESKİ METİN 
DENETÇİLER , GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ 
 

Madde 14- Pay sahipleri, Genel Kurulca aday 
gösterilenler arasından en çok 3 (Üç) yıl için 2 (İki) 
denetçi seçer. Denetçilerden birisinin ortak olması şarttır. 
 
Denetçiler yönetim kurulu görüşmelerinde, rey  vermemek 
ve görüşmelere karışmamak kaydı ile hazır bulunabilir.  

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357. 
maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. 
 
Denetçilerin ücretleri genel kurulca tespit edilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

YENİ METİN 

DENETİM 

 

Madde 14- Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer 

hususların denetimi ile denetçi konuları hakkında  Türk 

Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın  

hükümleri uygulanır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESKİ METİN 
GENEL KURUL 

Madde 17- Genel  kurul toplantılarına davette 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında   
belirlenen  esaslar uygulanır. 

Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin 
sonundan itibaren üç ay içerisinde, olağanüstü genel 
kurullar ise şirket işlerinin Olağan ve icap ettirdiği 
hallerde ve zamanlarda toplanır. Olağanüstü Genel kurul 
toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri 
veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil 
ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi 
oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip 
olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin 
şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin 
düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve 
ilan eder. Vekaleten oy kullanmaya   ilişkin Sermaye 
Piyasası mevzuatında belirlenen  esaslara uyulur. 

Toplantılara Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık 
eder. Mazeret halinde başkan genel kurulca seçilir. Genel 
kurulca  ayrıca bir katip üye ile bir oy toplama memuru 
seçilir. Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret 
Kanununun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere 
edilerek gerekli kararlar alınır. 

Olağan ve  Olağanüstü genel  kurul 
toplantılarında hazır  bulunan A Grubu pay  sahibi  
ortakların veya vekillerinin  her pay için 100 (Yüz) oy 
hakkı vardır. B  Grubu paya  sahip ortakların  veya 
vekillerinin ise  her payı için 1 (Bir) oy hakkı vardır.        

Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde 
bunlar ancak bir temsilci vasıtası ile oy haklarını 
kullanırlar. 

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak 
suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil 
ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği 
üzerine gizli oya başvurulması mecburidir. 

 Genel kurul toplantıları şirketin yönetim 
merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu 
şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında 
Türk Ticaret kanununda öngörülen toplantı ve karar 
nisapları uygulanır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 
388’inci maddesinin 2 ve 3’üncü fıkralarında yazılı 
hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11’inci maddesi hükmü 
uyarınca Türk Ticaret Kanunu’nun 372’nci maddesindeki 
toplantı nisapları uygulanır.   

 

           Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı ilanı, 
mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan 
en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, 
elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile 
genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. 

 

 

YENİ METİN 

GENEL KURUL 

Madde 17-  

 a)Toplantıya Çağrı 
Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü olarak 

toplanır. Olağan Genel Kurullar Şirketin hesap devresinin 

sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, 

Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği 

hallerde ve zamanlarda toplanır. 

Bu toplantılara davet, Toplantılara ilişkin yapılacak 

bildirimler ile ilanlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile 

Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır. 

Genel Kurullar Şirket merkezinde veya şirket merkezinin 

bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır. Genel Kurul 

toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay 

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay 

sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını 

sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. 

Toplantılara Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık 
eder. Mazeret halinde başkan genel kurulca seçilir. Genel 
kurulca  ayrıca bir tutanak yazmanı ile bir oy toplama 
memuru seçilir. 

b) Oy Hakları 
Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel 

Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 479 uncu 

maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir A Grubu pay 

sahibinin 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) 

oy hakkı vardır. 

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini 

diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil 

vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller 

kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip 

oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden 

çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri 

ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. 

            Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde 

Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur. 

c) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı 
            Şirket Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda 

uygulanacak toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olacaktır.  

d) Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık 

Temsilcisinin Bulunması 
          Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul 

toplantılarında ilgili Bakanlık 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. 

 

e) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda 

Katılım  
          Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı 

bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 

Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da 

katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda 

Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri 



  Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında 
bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını 
ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin imzasını 
taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. 

Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir 
bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi 
veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya 
kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların 
kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan 
çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 
bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. 

İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere 
ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu 
işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi 
için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması 
gerekir. Ancak önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız 
üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve 
bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen 
anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem 
genel kurulun onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız 
yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal 
kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir ve 
yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli 
nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması 
durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy 
kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında 
toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların 
adi çoğunluğu ile alınır. 

Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda 
katılımın sağlanması için İlgili mevzuat hükümlerinde 
belirtilen esaslara uyulur. 

Genel kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği 
biçimde Enerji Bakanlığı , T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası ve gerekebilecek sair mercilere 
duyurulur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına 

elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, 

öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak 

elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için 

oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 

tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü 

uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve 

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 

haklarını kullanabilmesi sağlanır. 
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ESKİ METİN 
SAFİ KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI 
          
Madde 24- Şirketin umumi masrafları ile 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) kâr,varsa geçmiş yıl 
zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda 
gösterilen şekilde tevzi olunur. 
Birinci Tertip Yedek Akçe: 
a- % 5’ı kanuni yedek akçeye ayrılır. 
Birinci temettü: 
b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran 
ve miktarda birinci temettü ayrılır. 
c- Kalan Kârın % 10 A Grubu hamiline yazılı pay sahibi  
ortaklara,%3’ü idare meclisi üyelerine ve murakıplara,% 2 
side memur ve müstahdem ve işçilere  dağıtılmak üzere 
ayrılır. 
İkinci Temettü: 
d- Safi Kârdan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar 
düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen 
veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya 
fevkalade 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 
yedek akçe olarak ayrılır. 
f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile 
esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci 
temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, 
ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü 
dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile, memur, 
müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar  
verilemez.  
 

 

YENİ METİN 
KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI 
 
         Madde 24- Şirketin hesap 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 net 

dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 
sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: 
 
a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca % 5’i 
kanuni genel kanuni yedek akçeye ayrılır. 
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi 

ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul 

tarafından belirlenen oran üzerinden birinci temettü ayrılır. 
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, %10 A Grubu 
pay sahibi  ortaklara, % 3’ü Yönetim Kurulu  üyelerine %2 
de memur ve müstahdem ve işçilere  dağıtılmak üzere 
ayrılır. 
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 
meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, 
kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak 
dağıtmaya veya kendi isteği ile yedek akçe olarak 
ayırmaya yetkilidir. 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere 
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş 
sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra 
bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 

hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar 

payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların hisse 

olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe 

ayrılmaz.  

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 
ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için 
belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde 

dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla 
kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu 
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kâr payı 
dağıtılmasına karar verilemez.  
 
Kar payının dağıtımına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümlerine uyulur. Dağıtılmasına karar verilen karın 

dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki 

teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.  
 

 



VEKÂLETNAME 
AKSU ENERJİ VE TİCARET.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

Aksu Enerji ve Ticaret .A.Ş.’nin 15 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 10.00’da Piri Mehmet 
Mah.Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresinde yapılacak 28. Hesap 
Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni 
temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak 
üzere, ....................................................................vekil tayin ediyorum.  
A – TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI  
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya 
yetkilidir.  

       b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya    
      yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) 
      ………………………………………………………………….. 

c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda 
oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)  
………………………………………………………………….. 
B- ORTAKLIĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİ 
 

a) Tertip ve Serisi                             : 
b) Numarası                                      : 
c) Adet-Noninal Değer                      : 
d) Oyda İmtiyaz Olup Olmadığı        : VARDIR (  )  YOKTUR (  ) 
e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu   : HAMİLİNE 

 
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI  
 
İMZASI :  
 
ADRESİ :  
 
 
Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) 
şıkkı için açıklama yapılır. 


