
 

 

GEDĠK GĠRĠġĠM SEMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ YÖNETĠM 

KURULU BAġKANLIĞI’NDAN 

ġirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aĢağıdaki gündemi görüĢmek üzere 28.05.2014 

ÇarĢamba günü saat 10:00’da Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Yakacık, Kartal/Ġstanbul 

adresinde yapılacaktır. 

2013 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Ġlkeleri 

Uyum Raporu, Esas SözleĢme Tadil Metni, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız 

Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi genel kurul tarihinden 21 gün 

öncesinden itibaren Ģirket merkezinde ve kuruluĢumuzun www.gedikgirisim.com adresindeki 

internet sayfasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.  

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri 

yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aĢağıda 

örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Ģirket Merkezine ulaĢtırmaları 

gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına iliĢkin bilgileri gizlenmiĢ olan ve bu 

sebeple Ģirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iĢtirak 

etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluĢlara müracaat ederek, en geç 

27 Mayıs 2014 günü saat 16:30’ a kadar gizlenmiĢ olan kimlik ve paylarına iliĢkin bilgiler 

üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.  

 

Türk Ticaret kanununun (TTK) 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel 

Kurul Toplantısına elektronik ortamda, Ģahsen veya vekil aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel 

Kurul Toplantısına Ģahsen veya vekilleri aracılığıyla katılmak isteyen ortaklarımızın bu 

tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. 

(MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri 

gerekmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 

güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de iĢlem yapacak pay sahiplerinin 

öncelikle e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletiĢim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca 

güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.  

 

Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme ve vekâletname örneği ayrıca kuruluĢumuzun 

www.gedikgirisim.com adresindeki internet sayfasında genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden 

itibaren yer alacaktır. 

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur. 

 

 

GEDĠK GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ 28.05.2014 

TARĠHĠNDE YAPILACAK  2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI 

GÜNDEMĠ 

 

1AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığının oluĢturulması, 

2.   2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim  

      Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi  

3.   2013 Yılı hesap dönemine iliĢkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve 

      onaylanması, 

4.   Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ġirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı  

      ayrı ayrı ibra edilmesi, 

5.   Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı ve izleyen yıllara iliĢkin  

http://www.gedik.com/
http://www.gedik.com/


      ġirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2013 yılı  

      kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’ nun önerisinin  

       kabulü, değiĢtirilerek kabulü veya reddi, 

6.   ĠliĢkili taraflar ile yapılan iĢlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 

7.   Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst   

      Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler  

      hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 

8.   Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi, 

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

      Kurulu tarafından yapılan Bağımsız DıĢ Denetim Firması seçiminin onaylanması, 

10. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  iznine tabi  anasözleĢme   

     değiĢikliğinin genel   kurulun onayına  sunulması 

11. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı iĢleri  

      yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması 

12. Dilek ve görüĢler. 

 

1)                                              VEKALETNAME ÖRNEĞĠ  

 

GEDĠK GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ GENEL 

KURUL BAġKANLIĞI’NA 

GEDĠK GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ’nin 

28.05.2014 günü saat 10:00 ‘da Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol , No:29 Yakacık, Kartal/ Ġstanbul 

adresinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aĢağıda belirttiğim görüĢler 

doğrultusunda beni/Ģirketimizi 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 yok ise vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : (Özel 

talimatlar yazılır) 

B. ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN 

a) Adet-Nominal değer   : 

b) Oyda imtiyazı olup olmadığı,  : 

c) Hamiline –  nama yazılı olduğu  

ORTAĞIN  ADI – SOYADI VEYA ÜNVANI 

ĠMZASI 

ADRESĠ 

Not:  (A ) Bölümünde , (a), (b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan biri seçilir, (b) ve (d) Ģıkkı için 

açıklama yapılır.Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak 

imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza beyanını formuna eklemesi gerekmektedir.  
 

 

 


