
 

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULU’NDAN  

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

 

AĢağıda yazılı gündem maddelerini görüĢmek üzere, 1 Ekim 2013, Salı günü Büyükdere Caddesi ĠĢ Kuleleri, Kule 1 

Levent/ĠSTANBUL adresinde saat 10:00’da Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. 

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle 

katılabilirler.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay 

senetlerinin depo edilmesi Ģartına bağlanamayacaktır.  Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını 

Merkezi Kayıt KuruluĢu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurula Ģahsen ve fiziken katılacak 

ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara iliĢkin bilgilerin 

ġirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri ġirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul 

Toplantısı’na iĢtirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluĢlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul 

toplantısından  bir gün önce saat 16:30‘a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara iliĢkin bilgilerin ġirketimize bildirilmesini 

engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.   

TTK’nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda Ģahsen veya 

temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına Ģahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu 

tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) 

üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.   

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kiĢiler lehine noterden düzenlettirecekleri aĢağıda örneği bulunan 

vekaletnameyi, toplantı gününden önce ġirket Merkezi’ne ulaĢtırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı 

gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS‘ne kaydettirmeleri gerekmektedir.  EGKS üzerinden atanmıĢ vekilin ayrıca fiziksel bir 

vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına fiziken veya EGKS üzerinden katılabilir.  

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmıĢ olsun, toplantıda 

kimlik göstermesi zorunludur.   

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi 

Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip 

olmaları gerekmektedir.  Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları 

zorunludur.  TTK’nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kiĢi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kiĢi imza 

yetkilisince Ģirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.   

Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi ġirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

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

ġirket Merkezi : Büyükdere Cad. ĠĢ Kuleleri Kule II Kat:2, 34330 Levent /ĠSTANBUL  

 

   Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi: 

1- AçılıĢ, Toplantı BaĢkanlığı’nın oluĢturulması, 

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı BaĢkanlığı’na yetki verilmesi, 

3- Olağanüstü yedekler hesabından nakit kar payı dağıtılması önerisinin görüĢülmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEKALETNAME 

ĠĢ GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ.  

ĠĢ GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ.'nin 1 Ekim 2013, Salı günü saat 10:00‘da, Büyükdere Caddesi ĠĢ Kuleleri Kule 1 

Levent/ĠSTANBUL adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni 

temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere   

…………………………………………      vekil tayin ediyorum. 

A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI 

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır) 

c) Vekil Ģirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) 

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır) 

B) ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN  

a) Tertip ve Serisi 

b) Numarası 

c) Adet – Nominal Değeri 

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı  

e) Hamiline – Nama Yazılı olduğu 

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI 

  ĠMZASI 

  ADRESĠ 

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Ģıkkı için açıklama yapılır. 


