
PINAR SÜT MAMULLERĠ SANAYĠĠ  A.ġ. 

YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET  

 

ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aĢağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüĢmek ve 

karara bağlamak üzere, 25.03.2013 Pazartesi günü, saat 14:00’de, KemalpaĢa Asfaltı No.1 PınarbaĢı/ĠZMĠR 

adresindeki  Fabrika binasında yapılacaktır. 

 

ġirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat 

kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay 

sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel 

Kurul Sisteminde (“EGKS”) iĢlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları 

ve Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na  kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi 

Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS 

üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.  

 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 

28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim ġirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim 

ġirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine 

uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Seri:IV, No: 8 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aĢağıdaki örneğe uygun 

olarak Noterce düzenlenmiĢ vekaletnamelerini  ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname 

formu örneği ġirket merkezimiz ile www.pinar.com.tr adresindeki ġirket internet sitemizde de mevcuttur. 

 

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica 

ederiz. 

 

Not: Genel Kurul’a katılacak ortaklarımızı Fabrikaya götürmek üzere saat l1.00’de Konak Sabancı Kültür 

Merkezi önünden otobüs kalkacaktır. 

 

GÜNDEM 

 

1. AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığı’nın seçilmesi, 

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı BaĢkanlığı’na yetki 

verilmesi, 

3. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız 

Denetçi seçimi, 

4. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde 

yapılan değiĢikliklerin onaylanması, 

5. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli iznin alınmıĢ 

olması kaydıyla, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Anonim ġirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik” uyarınca,  ġirket Esas 

SözleĢmesinin  “Umumi Heyet” baĢlıklı 16. Maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar, 

ESKĠ ġEKĠL 

UMUMĠ HEYET 

Madde l6- 

Umumi Heyet adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet Ģirketin hesap devresinin 

sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.nun 

369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi 

Heyet,Ģirket iĢlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve mukavelenamede yazılı 

hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. 

 

 

 

 



 

YENĠ ġEKĠL 

GENEL KURUL 

Madde l6- 

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul,  Ģirketin hesap devresi 

sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa;  olağanüstü genel kurullar ise, ġirket 

iĢlerinin gerektirdiği  hallerde ve zamanlarda toplanır. 

Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar 

müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. 

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım 

ġirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. ġirket, Anonim 

ġirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri 

uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüĢ 

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel 

kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluĢturulmuĢ sistemlerden de hizmet satın 

alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleĢmenin bu hükmü uyarınca, 

kurulmuĢ olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik 

hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

6. Dilek ve görüĢler. 

 

VEKALETNAME 

 

PINAR SÜT MAMULLERĠ SANAYĠĠ  ANONĠM ġĠRKETĠ’nin 25.03.2013  Pazartesi  günü saat 14:00’de 

KemalpaĢa Asfaltı No.1 PınarbaĢı/ĠZMĠR adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 

aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri 

imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ..............................................................’ı 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 VE ÜNVANI           : 

ĠMZASI              : 

ADRESĠ              : 

 

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

yapılır. 

 

Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır 

veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taĢıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası 

Kurulu Seri IV, No:8 Tebliği uyarınca) 


