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ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan 
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet 
 
Sayın Pay Sahiplerimiz, 
 

Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 16/07/2020   
tarihinde saat 14:00’da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde 
aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir. 2019 Faaliyet Yılına ait Yönetim 
Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin 
teklif ve Faaliyet Raporu ekinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu 
gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli 
açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde 
Şirket Merkezi’nde, www.sokmarket.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi 
Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine 
hazır bulundurulacaktır. 
 

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun II-13.1 sayılı 
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların 
sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanacak “Pay Sahipliği 
Çizelgesi” ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr 
adresinden gerekli bilgi edinilebilir.  
 

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu 
(MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı 
bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek 
kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. 
 

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda 
da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’ndan ve http://www.mkk.com.tr/ adresinden edinebileceklerdir.  
 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla 
kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya 
vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.sokmarket.com.tr adresindeki Şirket internet 
sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2014 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, 
imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.   
       
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun                 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy 
kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay 
sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke 
ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.  
 

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik 
ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama 
yöntemi kullanılacaktır. 
 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.  
                                                                        
Saygılarımızla 

Şok Marketler Ticaret A.Ş. 
 

http://www.sokmarket.com.tr/
http://www.mkk.com.tr/
http://www.mkk.com.tr/
http://www.sokmarket.com.tr/
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GÜNDEM 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi, 
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması 

hususunda yetki verilmesi, 
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve 

müzakeresi, 
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması, 
5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve 

onaylanması,  
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden 

dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, 
7. Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması, 
8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin 

görüşülmesi ve karara bağlanması, 
9. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap 

dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış 
denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,  

10. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi 
verilmesi, 

11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 
12. 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 

01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik 
Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,  

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. 
kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir 
veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 

14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat 
veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak 
olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret 
Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek 
karara bağlanması,  

15. Kapanış. 
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SERMAYE PİYASASI KURULU  
 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (II-17.1)  

1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi 

Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği” ve “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)” uyarınca 

yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem 

maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır: 

1.3.1.a Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam 
pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı 
pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı: 
 
Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 611.928.571 TL olup, sermaye ve ortaklık yapısı aşağıda 
belirtildiği şekildedir: 

 
Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. 
Esas sözleşme uyarınca Genel Kurul toplantılarında her 1 (bir) pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı 
verir.  
 

1.3.1.b Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen 
veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli 
ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu 
değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi: 
 
Bu kapsamda 01.01.2019-31.12.2019 döneminde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 
 
Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla 
kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara https://www.kap.org.tr/tr/sirket-
bilgileri/genel/3913-sok-marketler-ticaret-a-s adresinden veya Şirketin kurumsal websitesi, 
https://www.sokmarket.com.tr adresinden ulaşılabilir. 
 
 
 
 
 

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı 
Sermayedeki 

Payı (TL) 
Sermayedeki 

Payı (%) 
Oy Hakkı Oranı 

(%) 

Turkish Retail Investments B.V. 144.000.000 23,53  23,53 

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı Anonim Şirketi 

140.400.327,27 22,94 22,94 

Templeton Strategic Emerging 
Markets Fund LV LDC 

36.000.000 
5,88 5,88 

European Bank For Reconsrtruction 
And Development 

33.950.000 
5,55 5,55 

Yıldız Holding Anonim Şirketi 33.428.571 5,46 5,46 

Diğer 224.149.672,73 36,63 36,63 

Toplam 611.928.571 100,00 100,00 
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1.3.1.c Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, 
değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu 
üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde 
yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile 
ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı 
ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini 
etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi: 
Yönetim Kurulumuzun 2 Mart 2020 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-
17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uygun olarak, 
Sn. Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmasıyla 
boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda 
pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ'nün Yönetim Kurulu üyesi 
olarak atanmasına karar vermiştir. 
Ek-2’de Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ’nin özgeçmişi yer almaktadır. 
 

1.3.1.ç Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı 
İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun 
ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler 
ile ret gerekçeleri: 
Pay sahipleri, SPK ve diğer Kamu otoriteleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin 
bir talep iletilmemiştir.  

 

1.3.1.d Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim 
kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri: 
Gündem de Esas Sözleşme değişikliği yer almamaktadır.  
 

16 TEMMUZ 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi, 

 
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları 
hakkında Ticaret Bakanlığı’nın Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 
hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek başkan ve heyeti 
(Başkanlık Divanı) seçimi gerçekleştirilecektir. 

 
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması hususunda 

yetki verilmesi, 

 
Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması 
hususunda yetki verilecektir. 
 

3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve 
müzakeresi, 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 
üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve www.sokmarket.com.tr Şirket 
internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine 
sunulan Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve 
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onayına sunulacaktır. Söz konusu rapor ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet 
sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. 
 

4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması, 

 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 
üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve www.sokmarket.com.tr Şirket 
internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine 
sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın onayına 
sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet 
sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.  
 

5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve 
onaylanması,  

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 
üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve www.sokmarket.com.tr Şirket 
internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine 
sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve 
onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz 
internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.  
 

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı 
ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, 

 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2019 
yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un 
onayına sunulacaktır. 
 

7. Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması, 
Yönetim Kurulumuzun 2 Mart 2020 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu uygun olarak, Sn. Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan 
süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına 
sunulmak üzere Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ'nün Yönetim Kurulu üyesi 
olarak atanmasına karar vermiştir. 
Ek-2’de Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ’nin özgeçmişi yer almaktadır. 
 
 
 

8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi 
ve karara bağlanması, 

 
Şirketimizin 31/12/2019 yılı sonu itibariyle hazırlanan mali tablolarında net 
dönem zararı ve geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle, net dağıtılabilir 
dönem karı oluşmamaktadır. Bu doğrultuda, 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı 
yapılmaması hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.  
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9. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap dönemi 
hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış denetleme 
kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,  

 

Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim şirketi Genel Kurul 
onayına sunulacaktır. 
  

10.  Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi, 

 

Şirketimizin Ücret Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması; 
 
“Ücretlendirme Politikası 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ilgili komitenin görüşleri de dikkate alınarak 
aylık brüt olarak belirlenerek, Genel Kurul onayına sunulur. 
 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak 
düzeyde olması esastır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 
ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket’in performansına 
dayalı ödeme planları kullanılamaz. 
Üst düzey yönetici ücretleri, sabit (baz) ve performansa dayalı olmak üzere 2 
(iki) temel bileşenden oluşmaktadır. 
 
Sabit ücret olarak; yılda toplam 16 (onaltı) baz ücret sistemi mevcut olup sabit 
ücrete ek olarak bazı yan haklar verilebilir. Sabit ücretin belirlenmesinde 
makroekonomik veriler, piyasadaki ücret gelişmeleri, Şirket’in uzun vadeli 
hedefleri ve kişilerin kıdemleri ile pozisyonları dikkate alınır. 
 
Sabit ücretin yanı sıra üst düzey yöneticilere, Şirket ve bireysel performans 
sonuçlarına bağlı olarak yılda bir kez olmak üzere, yıllık brüt ücretlerine belli 
çarpanlar uygulanarak değişken ücret (başarı primi) ödemesi ile yan hak 
ödemeleri yapılabilir. Şirket’te uygulanan değişken ücret yönetiminin amacı, 
Şirket üst düzey yöneticilerinin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve 
hedeflerinin üzerinde iş sonuçları elde etmelerini desteklemek için, başarıyı 
ödüllendirerek çalışanları üstün performans göstermeye teşvik etmek ve 
Şirket’te hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.” 

 
11.  Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 

2020 yılı yönetim kurulu üyeleri ücretlerinin genel kurulun onayına sunulması. 
 
12. 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi;                              

01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu 

teklifinin görüşülerek karara bağlanması,  

 

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi 
uyarınca, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda 
Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel 
Kurul’da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz, 2019 yılı içinde 
1.266.822 TL bağış ve yardımda bulunmuştur. 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet 
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yılı yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin bir önceki faaliyet 
yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya 
açıklanan yıllık konsolide finansal tablolardaki net satış tutarının %0,2 (binde 
ikisi) olarak belirlenmesine ilişkin Genel Kurul’da teklifte bulunulacaktır. 
 

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler 

lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat 

hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 

Şirketimizin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. 
 

14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya 

başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer 

işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri 

gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,  

 

Yönetim Kurulu Üyelerine; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına 
neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi, rekabet edebilmesi, Şirket’in 
konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri 
yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında 
Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi 
karara bağlanacaktır. 
 

15. Kapanış. 
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Ek-1: Vekâletname Örneği 

VEKALETNAME 
 
Şok Marketler Ticaret A.Ş.’nin  16/07/2020  tarihinde   saat 14:00’da  Kısıklı Mahallesi 
Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul 
toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte 
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 
..............................................................’yi 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. 
 
 
Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter 
tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir. 

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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.  

  

Gündem Maddeleri (*) Kabul  Red  Muhalefet Şerhi 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,    

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Toplantı 
Başkanlığı’nca imzalanması hususunda 
yetki verilmesi, 

   

3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim 
kurulu faaliyet raporunun okunması ve 
müzakeresi, 

   

4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız 
dış denetim rapor özetinin okunması, 

   

5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide 
finansal tabloların görüşülmesi ve 
onaylanması,  

   

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap 
dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı 
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ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek 
karara bağlanması, 

7. Dönem içinde atanan yeni Yönetim 
Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması, 

   

8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar 
dağıtımı konusundaki önerinin 
görüşülmesi ve karara bağlanması, 

   

9. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası 
mevzuatı gereği 2020 yılı hesap dönemi 
hesap ve işlemlerinin denetimi için 
Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış 
denetleme kuruluşu seçimine ilişkin 
teklifinin görüşülerek karara bağlanması,  

   

10. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince 

yönetim kurulu üyelerinin ve idari 

sorumluluğu bulunan yöneticilerin 

ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi 

verilmesi  

   

11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin 

belirlenmesi 
   

12. 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış 
ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi;                            
01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemi 
bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim 
Kurulu teklifinin görüşülerek karara 
bağlanması,  

   

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler 
lehine verilmiş olan teminat, rehin ve 
ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya 
menfaat hususunda ortaklara bilgi 
verilmesi, 

   

14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna 
giren veya girmeyen işleri bizzat veya 
başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri 
yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer 
işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk 
Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. 
maddeleri gereğince izin verilmesinin 
görüşülerek karara bağlanması,  

   

15. Kapanış.    

 

(*) 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 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.  
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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 ÜNVANI(*) 

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 
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Ek-2: Yönetim Kurulu Üyesi Özgeçmişi 
 
MEHMET TÜTÜNCÜ  
 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tütüncü, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 
lisans, Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. IRI bursu ile İtalya'da 6 ay Üretim, Kalite Kontrol ve Bakım Uygulamaları, Harvard 
Business School’da Stratejik Pazarlama, IMD/İsviçre, Insead/Singapore’da da çeşitli eğitimlere 
katıldı.  
 
İş hayatına 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Bölümü’nde mühendis olarak 
başlayan Mehmet Tütüncü, 1987-1996 yılları arasında Best Rothmans Entegre Sigara ve 
Tütün Sanayi A.Ş’de sırasıyla üretim müdürü, işletme müdürü ve genel müdür olarak görev 
aldı.  
 
Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996 yılında Ülker Gıda A.Ş.’de İşletmeler 
Koordinatörü olarak başladı. Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker 
Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu Başkanlığı ve Ülker 
International Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu.  
 
2016 yılında Yıldız Holding bünyesinde kurulan pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, 
Kuzey Afrika ve Orta Asya’dan sorumlu Bölge CEO’su olarak atandı. 2017 yılında Güney Asya 
ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm 
sorumluluğunu da alarak CEO Yardımcısı olarak görevine devam etti. 2018 yılı Ekim ayından 
itibaren ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yıldız Holding CEO’luğu 
görevlerini üstlendi. TÜGİS Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı 
sektörel organizasyona da üye. FoodDrinkEurope Yönetim Kurulu ve FoodDrinkEurope 
Liaison Komite’de de yer alıyor. 
 
 
 

 


