
 

 

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN   

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ   

 

Şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki 

gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü 

saat 12.00’da The Sofa Hotel- Teşvikiye Cad. No:41-41A Nişantaşı-Şişli/İstanbul 

34367 adresinde yapılacaktır.  

 

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik 

ortamda bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel 

Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik 

imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde işlem yapacak pay 

sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolarak 

iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları 

gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan 

pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün 

değildir. 

 

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 

28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik 

Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29.08.2012 tarih, 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 fiziken ya da elektronik ortamda katılamayacak olan ortaklarımızın, vekâletname 

örneğini merkezimizden ya da www.egcyh.com internet adresinden temin etmeleri veya 

ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı 

imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamelere eklemek sureti ile en geç toplantı 

başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.  

  

2015 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim 

Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım 

Önerisi Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirket merkezimizde ve www.egcyh.com 

adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.  

  

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.  

Saygılarımızla,  

YÖNETİM KURULU 

 



 

 

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

2 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, 

 

2. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi, 

 

3. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, 

 

4. 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

 

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı 

ibraları hakkında karar verilmesi, 

 

6. Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2015 

hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek 

onaylanması, 

 

7. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı 

kararı gereğince, SPK’nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 

Tebliği ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2015 tarihli 

bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu’nun(TTK) 376’ncı maddesinin 1’nci fıkrası 

uyarınca,  konunun genel Kurulun bilgisine sunulması,   

 

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının 

belirlenmesi ve onaylanması, 

 

9. Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 

Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve 

Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki 

verilmesi,  

 

10.T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-

E.27 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 26.01.2016 

tarih ve 67300147-431.02-00013349821 sayılı izni ile uygun bulunan ve eski- yeni şekli 

ekte belirtilen Şirket esas sözleşmesinin   3, 4, 6,  7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  

20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 maddesinin değiştirilmesi ve 29. Maddenin esas sözleşmeden 

çıkarılması hakkında karar alınması,  

 

11.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurulun onayına sunulması,  Şirket tarafından 

gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması 

ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 



 

 

 

12.İnsan Kaynakları Politikası’nda yapılan revizeler ile İş Etiği Kuralları’nın 3.3.8 no’lu 

maddesinin revizesi hakkında bilgi verilmesi,  

 

13.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari 

sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 

yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 

ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi 

verilmesi, 

 

14.T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili 

taraflarla 2015 yılı içinde yapılan işlemler ve “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf 

İşlemleri"  hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

 

15.2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir 

ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

 

16.Dilek ve Temenniler, 

 

17.Kapanış. 

 



 

 

                                      VEKÂLETNAME 

  Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi  

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 12.00’da 

The Sofa Hotel- Teşvikiye Cad. No:41-41A Nişantaşı-Şişli/İstanbul 34367 adresinde yapılacak 

2015 hesap yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda 

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

üzere ……………………………’yı 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle 

verilir.  

 Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet 

Şerhi 

1.  Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, 
 

   

2.  2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu 
Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi, 

 

   

3.  2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim 

Raporu’nun okunması, 
 

   



 

 

4.  2015 yılı hesap dönemine ait Finansal 
Tabloların okunması, müzakeresi ve 
onaylanması, 

 

   

5.  Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı 

faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı 
ibraları hakkında karar verilmesi, 

 

   

6.  Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde 

hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2015 
hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili 
olarak aldığı teklif kararının görüşülerek 

onaylanması, 
 

   

7.  T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
(SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı 

gereğince, SPK’nın II-14.1 Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği ve SPK tarafından belirlenen 

formatlara uygun olarak hazırlanmış 
31.12.2015 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, 

Türk Ticaret Kanunu’nun(TTK) 376’ncı 
maddesinin 1’nci fıkrası uyarınca,  konunun 
genel Kurulun bilgisine sunulması,   

 

   

8.  Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içerisindeki 

görevleri süresince ödenecek huzur hakkının 
belirlenmesi ve onaylanması, 

 

   

9.  Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Başbakanlık 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 
Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin 

onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim 
Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim 

Kurulu’na yetki verilmesi,  
 

   

10. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
04.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.27 
sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç 

Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 26.01.2016 tarih 
ve 67300147-431.02-00013349821 sayılı izni 

ile uygun bulunan ve eski- yeni şekli ekte 
belirtilen Şirket esas sözleşmesinin   3, 4, 6,  7, 
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  20, 21, 

23, 24, 25, 26, 28 maddesinin değiştirilmesi ve 
29. Maddenin esas sözleşmeden çıkarılması 

hakkında karar alınması,  

   



 

 

 

11. Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel 

Kurulun onayına sunulması,  Şirket tarafından 
gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi 
hususunun görüşülerek karara bağlanması ve 

Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen 
bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 

 

   

12. İnsan Kaynakları Politikası’nda yapılan revizeler 

ile İş Etiği Kuralları’nın 3.3.8 no’lu maddesinin 
revizesi hakkında bilgi verilmesi,  
 

   

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay 
sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari 

sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların 
eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 

yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 
396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 
ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) 

maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi 
verilmesi, 

   

14. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili 
taraflarla 2015 yılı içinde yapılan işlemler ve 

“Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf 
İşlemleri"  hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi, 
 

   

15. 2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen 
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve 
menfaat sağlanmadığı hususlarında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi, 
 

   

16. Dilek ve Temenniler,    

17. Kapanış. 

 

   

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.  

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 ADI SOYADI veya UNVANI(*) 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi: 

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

 

İMZASI 

 

 


