
 

VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.  

YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN   

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET   

 

ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12 ġubat 2014 ÇarĢamba günü saat 15:00’da 

Halaskargazi Caddesi Yasan ĠĢ Merkezi No:101 Kat:6 Osmanbey ġiĢli/ĠSTANBUL adresinde 

bulunan ġirket Merkezinde yapılacaktır.   

 

Konu ile ilgili Gündem ve Vekaletname Örneği aĢağıda yer almaktadır. Ortaklarımızın veya 

vekillerinin sözü edilen gün ve saatte hazır bulunmalarını rica ederiz. 

 

Toplantıya Ģahsen katılamayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri 

mümkündür. Vekiller ile Kamu KuruluĢu veya tüzel kiĢi pay sahiplerinin göndereceği 

temsilciler, toplantıya geldiklerinde aĢağıdaki örneğe uygun düzenlenen vekaletname veya 

temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı 

sahipleri vekaletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza 

sirkülerini kendi imzasını taĢıyan vekaletname formuna ekleyecektir. Aksi halde 

vekaletnameler geçersiz sayılacaktır. 

  

         

 

     OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ 

 

 

 

 
1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı’nın teĢkili,  

 

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzası için BaĢkan ve Oy Toplayıcılara 

yetki verilmesi,  

 

3. ġirket Esas SözleĢmesi’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uyumlu hale 

getirilmesi amacıyla 7. maddesinde yapılan değiĢikliklerin Genel Kurul’un onayına 

sunulması, 

 

4. Yıl içinde boĢalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul’un 

onayına sunulması, 

 

5. Dilek ve temenniler, 

 

6. KapanıĢ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VEKALETNAME 

  
 VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 

  

VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.’nin 12 ġubat 2014 ÇarĢamba günü, saat 
15:00’da Halaskargazi Caddesi Yasan ĠĢ Merkezi No:101 Kat:6 Osmanbey ġiĢli/Ġstanbul adresinde 
yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni temsile, 
oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aĢağıda detaylı 
olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum. 

Vekilin(*); 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSĠS numarası: 
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
  
A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI 

AĢağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Ģıklarından biri 
seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 

  
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 
a) Vekil kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
c) Vekil aĢağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
  
Talimatlar: 

Pay sahibi tarafından (c) Ģıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde 
talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karĢısında verilen seçeneklerden birini 
iĢaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul 
tutanağına yazılması talep edilen muhalet Ģerhini belirtilmek suretiyle verilir. 

  

Gündem Maddeleri 
(*) 

Kabul Red Muhalefet ġerhi 

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 iliĢkin özel talimat: 
a) Vekil kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aĢağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
ÖZEL TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 

belirtilir. 
B) Pay sahibi aĢağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği 

payları belirtir. 
1. AĢağıda 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 Ġzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba iliĢkin bilgiye yer verilecektir. 

  
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula 

katılabilecek pay sahiplerine iliĢkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından 
temsilini onaylıyorum. 

  
PAY SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSĠS numarası: 
Adresi: 
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

ĠMZASI 


