
  Sayfa 1 
www.ulaslar.com.tr 

 

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.’NİN 

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN  

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET 

Şirketimizin 2017  hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı , Yönetim Kurulu’nun 01/02/2018 tarihli almış olduğu karara 

istinaden; gündemdeki maddeleri görüşmek  ve karara bağlamak üzere 01/03/2018 Perşembe  günü, saat 10:00‘da  Aşağı Öveçler 

Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara  adresinde yapılacaktır. 

Şirketimizin 2017 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu Dipnotları, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım önerisini 

içeren kararı, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Vekaletname Örneği  ,Gündem 

Maddeleri İle Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine Uyum İçin Gerekli Açıklamaları İçeren “Genel Kurul Bilgilendirme 

Dokümanı” Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren  şirket merkezinde ve www.ulaslar.com.tr internet 

adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun   elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın 

incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’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. Sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin 

kimlik göstererek, tüzel kişi temsilcilerinin de vekaletname ibraz etmeleri şarttır. 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya  

vekalet formu örneğini Şirket internet adresinden (www.ulaslar.com.tr) temin etmeleri ve noterce onaylanmış imzalı 

vekaletnamelerini veya kendi imzalarını taşıyan vekaletnamelerine noter onaylı imza beyanlarını ekleyerek ibraz etmeleri 

gerekmektedir. Elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibrazı gerekli 

değildir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir. 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi 

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. 

 

 

 

YÖNETİM KURULU 
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SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca 

yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer  

zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır: 

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa 

her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi 

Şirketimizin son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.  

Şirketimiz hisselerinde nama yazılı A ve B grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına 

sahiptirler. 

 

Ortağın; 

Pay Grubu Nama / Hamiline Sermaye Payı / Oy Hakkı 

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı 

  

  

    (TL) (%) 

Tevfik Mutlu Ulaş 

A Nama 25.000   

C Hamiline 966.250      8,88     

Cüneyt Ulaş 

A Nama 25.000   

C Hamiline 1.465.000    13,35     

Tevfik Meftun Ulaş 

A Nama 25.000   

C Hamiline 1.376.000    12,56     

Anadolu Girişim Holding A.Ş. 

B Nama 5.000   

C Hamiline 12.000      0,15     

Halka Açık C Hamiline 7.257.750    65,05     

TOPLAM 
    

 11.157.000      100,00     

 

2. 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 gerekçeler i 

hakkında bilgi. 

*19.08.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Club Hotel Ulaşlar’ın tek başına şirketimiz tarafından yahut 

başka bir gerçek/tüzel kişi ile birlikte lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması   kabul edilmiştir. Bu 

konu sermaye piyasası mevzuatına göre önemli nitelikte işlem olarak nitelendirildiğinden 21.07.2015 tarihinde ayrılma hakkı 

fiyatı 0,66 TL olarak belirlenerek ayrılma hakkı süreci başlatılmış , konunun görüşüldüğü 19.08.2015 tarihli olağanüstü genel  

kurul toplantısında ayrılma hakkı kullanımı için başvuran pay sahibi olmamıştır. 28.12.2015 tarihinde Konak Evleri  İnşaat 

Turizm San. Tic. Ltd. Şti ile Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmış ve 

11.01.2017 tarihinde sözleşmeye konu arsa ve üzerindeki otel; yıkım işlemleri için Konak Evleri  İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. 

Şti’ne teslim edilmiştir. Sözleşme kapsamında Antalya/Alanya/Mahmutlar, 787 ada, 12 parsel numaralı arsa (Club Hotel 

Ulaşlar’ın üzerinde bulunduğu arsa) üzerinde inşaat projesi başlamıştır. Akabinde Konak Evleri İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 

inşaata konu arsayı tamamen vadeli satın almak suretiyle sözkonusu kat karşılığı inşaat sözleşmesini feshetmek amacıyla teklif 

mektubu göndermiştir. Bu teklif mektubu hukuki açıdan danışmanımız Halit Kıratlı ve mali açıdan danışmanımız Garip Ayaz 

tarafından incelenmiştir. Danışmanımız Garip Ayaz hazırlamış olduğu raporda özetle; bahse konu arsanın satışı durumunda 

vergisel avantajların olduğu ve sonuç olarak bu işlemin şirket lehine sonuçlar doğurduğundan bahsetmiştir. Bahse konu arsa ve 

üzerindeki proje ile ilgili değerleme raporu projenin şuandaki değeri ile bittiğindeki değerinin karşılaştırmasını içerecek şekilde 

Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 18.08.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu 

toplantısında, Konak Evleri İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nin inşaata konu arsayı tamamen vadeli satın almak suretiyle 

Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesini feshetmek amacıyla verdiği teklif mektubu 

değerleme raporuna ve danışmanlarımızın görüşlerine göre değerlendirilmiş ve 
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1.Şirketimiz ile Konak Evleri İnş.Tur.San.Tic.Ltd. Şti. arasında imzalanmış olan 28.12.2015 tarih, 42223 yevmiye numaralı 

“Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” kapsamında yapılan taşınmazlarda  kat 

irtifakının gerçekleştirilmesi için 17.05.2017 tarihinde alınmış olan yönetim kurulu kararının iptal edilmesine, 

2. Alanya 4. Noterliğince düzenlenen 28.12.2015 tarih ve 42223 yevmiye no.lu “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve 

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”nin noter huzurunda Ulaşlar Tur.Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş., ile Konak Evleri 

İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. karşılıklı olarak feshedilmesine , 

3. Aynı şekilde Ulaşlar Tur.Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş., ile Konak Evleri İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. arasında düzenlenen 

24.10.2016 tarihli “Alanya 4. Noterliği 42223 Yevmiye Numaralı 28.12.2015 Tarihli Sözleşmenin Tadiline İlişkin Ek Protokol” 

‘ün de karşılıklı olarak feshedilmesine,  

4. Ulaşlar Tur.Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş., ile Konak Evleri İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.’nin tevhit sonucunda müştereken 

maliki oldukları “Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Mahallesi 170-ID pafta 787 ada 12 parselde kayıtlı  6.464,14  m2  arsanın,  

Ulaşlar Tur. Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.’ye ait olan 6.025,50 m2’sinin Konak Evleri İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 

7.275.000 € (yedimilyonikiyüzyetmişbeşbin Euro)(KDV hariç) net satış bedeli ile imzalanacak protokolde belirlenen vadelere 

uygun olarak satışının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  

*29.03.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Viva Ulaşlar Hotel’in arsa,işyeri,konut takası ve/veya nakit 

karşılığı yoluyla satılması veya azami 5 yıla kadar süre ile kiralanması işlemi onaylanmıştır. Bu karara istinaden  09.01.2017 

tarihinde Uçsa Tur.Ot.İnş.San.veTic.İth.İhrc.Ltd.Şti.  ile kiralama sözleşmesi imzalanmış ve 16.01.2017 tarihinde sözleşmeye 

konu turistik tesis Uçsa Tur.Ot.İnş.San.veTic.İth.İhrc.Ltd.Şti.’ne teslim edilmiştir. 

Türkiye’de turizm sektöründe yaşanan sıkıntılar bu işlemlerin gerçekleştirilmesine neden olmuştur. 

 

3. 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. 

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilen herhangi 

bir talep bulunmamaktadır. 

4. 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. 

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar 

çerçevesinde görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve SPK’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne istinaden 

süresi dolan Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerinin seçimi Genel Kurul tarafından yapılacaktır. 

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterler kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisiyle, Yönetim 

Kurulumuz Yusuf Özcan ve Hakan Güney’in Genel Kurul’a Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak aday gösterilmesine karar 

vermiştir. 

Şirketimiz A grubu paylarına sahip ortaklarca aday gösterilen mevcut  yönetim kurulu üyelerinin  Yılmaz Ulaş,Tevfik Meftun 

Ulaş ve Tevfik Mutlu Ulaş’ın adaylıkları Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacaktır.  

Şirketimiz B grubu paya sahip ortak, yönetim kurulu üyesi aday göstermemiştir. B grubu paya sahip ortağın yönetim kuruluna üye 

adayı  göstermesi hususunda bilgilendirme  ticaret sicilinde kayıtlı adresine iadeli taahhütlü posta olarak gönderilmiş, ancak “alıcı 

adresten ayrılmıştır” şeklinde geri bildirim alınmıştır.B grubu paya sahip ortağa ulaşılabilecek kayıtlı bir telefon, eposta  adresi de 

bulunmamaktadır. 

Şirketimiz Yönetim Kuruluna iletilen yönetim kurulu aday üyelerine ait özgeçmiş bilgileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyeleri’nin özgeçmiş bilgileri ve bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmiş olup, söz konusu adaylar 1 yıl süre ile görev 

yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir. 

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ 

Şirketimiz A grubu paylarına sahip ortaklarca gösterilen Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri aşağıdadır: 
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1-Yılmaz ULAŞ – Yönetim Kurulu Başkanı 

1936 yılında Isparta’nın Yalvaç ilçesinde doğdu. İlköğretimi Yalvaç’da, liseyi İstanbul’da tamamladı. 1954 yılında kamu 

hizmetine başladı. 1980 yılında T.C.Sağlık Bakanlığı’ndan emekli oldu. 1985 yılında Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı 

Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.’yi kurdu. Halen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret 

Pazarlama A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Evli ve üç çocuk babası olup, Lamiye Ulaş ile evlidir. 

2-Tevfik Meftun ULAŞ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

1962 yılında Zonguldak’a bağlı Devrek’te doğdu. İlköğretim ve liseyi Ankara’da tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversitesi, 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirerek lisans diploması aldı. 1985 yılında kurulan Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı 

Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.’nin kurucuları arasındadır. Deniz Ulaş ile evli olup, iki çocuk babasıdır. Halen Ulaşlar 

Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev 

yapmaktadır.  

3-Tevfik Mutlu ULAŞ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

1966 tarihinde Zonguldak’a bağlı Devrek’te doğdu. İlköğretim ve liseyi Ankara’da tamamladı. 1990 yılında Hacettepe 

Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1985 yılında kurulan Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı 

Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.’nin kurucuları arasındadır. Tansel Ulaş ile evli olup, iki çocuk babasıdır. Halen Ulaşlar 

Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev 

yapmaktadır. 

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI 

1-Hakan Güney(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı) 

02.01.1985 tarihinde Erzurum’da doğdu. 2003 yılında Erzurum Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2011 yılında ODTÜ İnşaat 

Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bayburt Group Şirketler Grubunda  2010-2011 yıllarında  Saha Şefi olarak çalıştı. Galaksi 

Danışmanlık Şirketinde Proje Koordinatörlüğü görevinde bulundu. 2012 yılından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen 

İşleri  Daire Başkanlığında Kontrolör olarak çalışmaktadır. Evli olan Hakan Güney İngilizce ve Arapça bilmektedir. 

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır. 

BAĞIMSIZLIK BEYANI 

Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ Yönetim Kurulu’na 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, 

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde 

bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler 

ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar 

üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 

inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve 

danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı 

şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar 

üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

c) Üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, 

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,  

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı 

koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve 

tecrübeye sahip olduğumu, 
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f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde 

şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu, 

g) Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu, 

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten 

fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor 

olduğumu, 

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, 

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 

Saygılarımla, 

Ad Soyad :Hakan Güney 

Tarih  : 26.01.2018 

2-Yusuf Özcan(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı) 

05.06.1956 tarihinde Sivas’ın Kangal ilçesinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü ve 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Halkla İlişkiler Yüksek Okulunu bitirdi. Kariyerine 1978 

yılında Vakıfbank’ta başladı. Uzun yıllar Şube Müdürlüğü yapan Yusuf ÖZCAN 2002 yılında  bu kurumdan emekli oldu. 2004-

2005 yıllarında Vakıf Sistem Pazarlama A.Ş.’de Denetim Kurulu Üyeliği ve 2005-2010 yılları arasında Vakıf Gayri Menkul 

Değerleme A.Ş.’de Mali İşler ve Personel Müdürlüğü yaptı. 2011-2012 yıllarında ise Yeditepe Grup Gayrimenkul Değerleme ve 

Danışmanlık Şirketinin Kurucu Genel Müdürü olarak görev yaptı.TÜRMOB üyesidir. 

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır. 

BAĞIMSIZLIK BEYANI 

Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ Yönetim Kurulu’na 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, 

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde 

bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler 

ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar 

üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 

inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve 

danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı 

şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar 

üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

c) Üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, 

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı, 

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı 

koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve 

tecrübeye sahip olduğumu, 

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde 

şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu, 

g) Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu, 
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ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten 

fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor 

olduğumu, 

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, 

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 

Saygılarımla, 

Ad Soyad :Yusuf Özcan 

Tarih  : 26.01.2018 

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme 

değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. 

Genel kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği yoktur.  

01 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki 

verilmesi 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda 

Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik  hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç 

Yönergesi’nin 7. Maddesi’nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı’nı yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi 

gerçekleştirilecektir. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi 

konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır. 

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve 2017 yılı  Kurumsal Yönetim 

İlkeleri Uyum Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 

TTK,, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta 

süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nun e-Şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde, 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve www.ulaslar.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın 

incelemesine sunulan 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu hakkında bilgi 

verilerek, ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

3. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının, 2017 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının  

okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası; 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki üç hafta 

süreyle, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.ulaslar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformun’da, 

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 dönemi Bağımsız Denetim Raporu, 2017 yılı Bilanço, Gelir 

Tablosu ve Kar/Zarar hesapları okunarak, Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

4.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi; 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı 

ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

5.Görev Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini; 

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar 

çerçevesinde görev süreleri belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi 

yapılacaktır.  
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II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal 

Yönetim Komitesi’nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz, Yusuf Özcan, Hakan Güney’in Genel Kurul’a Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyesi olarak adaylıklarını kabul etmiştir. Genel kurul’un onayına sunulacaktır. 

Mevcut Yönetim Kurulu Başkanımız Yılmaz Ulaş, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Tevfik Meftun Ulaş, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Tevfik Mutlu Ulaş‘ın tekrar aday olmaları yönündeki beyanları genel kurul toplantısında  görüşülecektir.  

Yönetim kurulu adayları 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçileceklerdir. 

6. 2017 yılı Bilançosuna göre ,Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karar bağlanması, 

Şirketimiz yönetim kurulunun  Kar Dağıtım Önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

7. Üst düzey yöneticilerin ücret artışlarının belirlenmesi ile yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranının 

belirlenmesi ve detaylandırılması, 

Üst düzey yöneticilerin ücret artışları  ve yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranı ortakların onayına sunulacaktır. 

8. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı için Yönetim 

Kurulu’nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi’nin Genel Kurul’un onayına sunulması; 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 24 Ocak 2018 tarihli 

toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2018  yılı hesap dönemindeki finansal raporların 

denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız 

Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine 

bilgi verilmesi, Şirketin 2018 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun  II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. Maddesi 

gereğince; yapılacak bağış ve yardımların  üst sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmesi 

ve yıl içinde yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.  

2017 yılı içinde bağış ve yardım  yapılıp yapılmadığı hususunda  ortaklara bilgi verilecektir. 

2018  yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır yönetim kurulu kararı doğrultusunda genel kurul tarafından 

belirlenecektir. 

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket’in 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve 

kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi’nin 4. Fıkrası uyarınca Şirketimiz 

tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel 

kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2018 tarihli Konsolide Finansal 

Tablolarımızın 17 numaralı dipnot maddesi kapsamında, bu konuda bilgi verilecektir. 

11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan 

yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2018  yılı için Türk Ticaret Kanunu’nun 395. 

ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim 

İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. Maddesi’nin 1. Fıkrası 

ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.  

SPK’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.6 no’lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran 

pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan 

ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya 

ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya 

da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, 

genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel 

kurul tutanağına işlenir. 
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Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 2018  yılı için TTKn 395. ve 396. Maddelerinde tanımlanan  izinlerin 

verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacak olup; 2017 yılında SPK’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.6 

no’lu Maddesi içeriğinde tanımlı nitelikte işlem yapılıp yapılmadığının bilgisi verilecektir. 

12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’ne göre , 2017 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf 

işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’ne göre, 31 Aralık 2017 tarihli Konsolide Finansal 

Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesi kapsamında, 2017 yılında İlişkili Taraflarla Şirket arasında işlem olup olmadığının 

bilgisi verilecektir. 

13. 18.08.2017 tarihinde gerçekleştirilen maddi duran varlık satışı hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 

18.08.2017 tarihinde, Ulaşlar Tur.Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş., ile Konak Evleri İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.’nin tevhit 

sonucunda müştereken maliki oldukları “Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Mahallesi 170-ID pafta 787 ada 12 parselde kayıtlı  

6.464,14  m2  arsanın,  Ulaşlar Tur. Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.’ye ait olan 6.025,50 m2’sinin Konak Evleri İnş. Turz. San. 

Tic. Ltd. Şti.’ne satışı hususunda ortaklara bilgi verilecektir. 

14. Dilekler,temenni ve kapanış. 

Dileklerde söz almak isteyen pay sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır. 

VEKALETNAME 
 

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA  A.Ş. 

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.’nin 01/03/2018 Perşembe günü, saat 10:00‘da  Aşağı Öveçler 

Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara  adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler 

doğrultusunda 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. 

 

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.  

 

TALİMATLAR: (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’nın seçimi, toplantı 

tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na 

yetki verilmesi, 
      

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2017 yılı Yönetim 

Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve 2017 yılı  Kurumsal Yönetim 

İlkeleri Uyum Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve 

onaylanması, 

      

3. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının, 

2017 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının  

okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası, 
      

4.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı 

faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 
      

5. Görev Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız 

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin 

tayini, 
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6. 2017 yılı Bilançosuna göre ,Yönetim Kurulunun kar 

dağıtımı hususundaki teklifinin karar bağlanması, 
      

7. Üst düzey yöneticilerin ücret artışlarının belirlenmesi ile 

yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranının 

belirlenmesi ve detaylandırılması, 

      

8. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi ve Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı için 

Yönetim Kurulu’nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi’nin 

Genel Kurul’un onayına sunulması, 

      

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 

yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2018 yılında yapacağı 

bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 

      

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket’in 2017 

yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve 

kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi, 

      

11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, 

Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan 

yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 

sıhrî hısımlarına 2018 yılı için Türk Ticaret Kanunu’nun 395. 

ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye 

Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal 

Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2017 yılı içerisinde 

bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi,  

      

12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği 

(II-17.1)’ne göre , 2017 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf 

işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması, 

      

13. 18.08.2017 tarihinde gerçekleştirilen maddi duran varlık 

satışı hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 
      

14. Dilekler,temenni ve 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.  

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.) 

 

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI 

BELİRTİR.  

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: 



  Sayfa 10 
www.ulaslar.com.tr 

 

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

(Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza beyanını 

kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1  Tebliği uyarınca) 

          İMZA-TARİH 


