
 

ALTIN YUNUS ÇEġME TURĠSTĠK TESĠSLER  A.ġ 

YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

 

ġirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aĢağıda belirtilen  gündemdeki maddeleri görüĢmek ve karara 

bağlamak üzere,  26.03.2013 Salı günü,  saat 14:00’de KemalpaĢa Asfaltı No.1 PınarbaĢı/ĠZMĠR adresindeki 

Pınar Süt Fabrikasında, yapılacaktır. 

 

Hisseleri Merkezi Kayıt KuruluĢu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde  kayden izlenen ortaklarımız,  genel 

kurul toplantısına katılabileceklerdir.  

 

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini iliĢikteki örneğe uygun olarak 

düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Ģirket merkezimiz ile www.altinyunus.com.tr adresindeki Ģirket 

internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.l994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce 

onaylanmıĢ vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.  

 

 

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya teĢrifleri rica olunur. 

 

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. Dilek ve görüĢler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altinyunus.com.tr/


 

VEKALETNAME 

 

ALTIN YUNUS ÇEġME TURĠSTĠK TESĠSLER  ANONĠM ġĠRKETĠ’nin 26.03.2013  Salı  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) 


