
 

 

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere  

 30 Mart 2017  Perşembe günü saat: 11:00’de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adresinde 
yapılacaktır. 

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay 
sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler veya 
dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi 
üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler . 
 
Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-
30.1 Sayılı ‘‘Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği’’ hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği 
bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.saraymatbaa.com.tr internet adresinden temin 
edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi 
imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.  
 
Fiziki yapılacak Genel Kurul Toplantısına;  
-Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,  
-Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,  
-Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğleri’nde öngörülen hususları da yerine 
getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnameleri ile kimlik belgelerini ibraz ederek hazır 
bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. 
-Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini 
imzalamak suretiyle katılabilirler. 
 
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, 
öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi 
olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi  alabilirler.   
 
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 
Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak 
Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri 
gerekmektedir. 
 
Şirketimizin 2016 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım 
Önerisi ve  İlan, Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ve gerekli diğer bilgiler toplantı tarihinden en az yirmi bir gün  önce, 
Şirketimizin internet adresi olan www.saraymatbaa.com.tr bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” veya “Bilgi Toplumu Hizmetleri” 
sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adresin de tetkike 
hazır tutulacaktır. 
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GÜNDEM: 
1- Açılış, ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, 
2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 
3- 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 
4- 2016 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 
5- 2016 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 
6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 
7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" 

hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 Yılı için huzur haklarının tespiti, 
8- 2016 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul’un onayına 

sunulması, 
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre seçilmesi,  
10- Şirketin 2017 Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

uyarınca denetimi  için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimi, 
11- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak 

yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi, 
12- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, 

Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına 
Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 
Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere 
İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına  Sunulması. 

13- Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden; Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili 
mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile 
değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7’e göre ihraç 
yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile 
değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim 
Kuruluna verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.   

14- Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler" başlıklı 5. 
Maddesi B bendi gereğince, Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya kiraya vermesi veya 
satması veya mal varlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde ayni hak tesis etmesi, 

15- Türkiye İş Bankası A.Ş. (Banka) Merkez ve Ostim Ticari Ankara Şubesi ile diğer tüm Şubelerine karşı doğmuş ve 

Türkiye de faaliyet gösteren yasal diğer bankalara da  doğacak tüm borçlarımızın 20.000.000.-Türk Lirası veya 

yabancı para veya yabancı para ölçüsü ile Türk Lirası  (dövize endeksli)’na kadar olan ana para kısmı ile bu meblağa 

ilaveten ve ayrıca bu borçlarla ilgili olarak doğacak akdi faizler,  gecikme  faizleri,  icra  takip,  yargılama  giderleri  ve 

temerrüt faizleri ve gider vergisini ve her türlü komisyon ve masrafları kapsamak üzere: 

 İl/İlçe/Mevki                                      Ada  Parsel  Bağımsız Bölüm No 

1-.Ankara/Akyurt/Balıkhisar-imar mh.    1646  9 

taşınmazımız üzerinde, bütünleyici parça ve eklentileriyle birlikte, güvence olarak, serbest dereceden yararlanma 

koşuluyla 1 derecede ve 1. sırada veya Bankanın dilediği derecede ve sırada, kaldırıldığı Bankadan bildirilinceye kadar 

süresiz olarak, Bankaya karşı her türlü nedenden doğmuş ve doğacak tüm borçlarımızı güvence altına almak üzere, 

Şirketimizi temsile yetkili tarafından birlikte veya ayrı ayrı hareketle Türk Lirası veya dilediği yabancı para üzerinden 

ve Bankanın dilediği meblağlarda ve koşullarda anapara ve üst sınır ipotekleri kurulmasına genel kurulun onayına 

sunulması, 

16- Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2016 yılında üçüncü kişiler 
lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 

17- Şirket tüzel kişiliği lehine her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) işlemi yapmaya yönetim 
kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması, 

18- Dilekler, kapanış. 
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SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BAŞKANLIĞI’NA 
 
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş ’nin 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 11:00’de Balıkhisar 
Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA, adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim 
görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 
………………………………..T.C. Kimlik numaralı,  Sn...................................................... vekil tayin ediyorum. 
 

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
 
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) 

c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
 

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat 
yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) 
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) 

Gündem Maddeleri(*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1.    

2.    

3.    

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.  

B) PAY SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 

a- Grubu    : 

b- Oy Oranı    : 

c- Adet- Nominal Değeri   : 
   
d- Oyda İmtiyazı Olup-Olmadığı  : 

e- Hamiline-Nama yazılı olduğu  : 

Pay Sahibinin – Adı Soyadı veya Unvanı: (TC NO/ VERGİ NO) 

İmzası     : 

Adresi     : 

NOT: 

 1) (A) Bölümünde  (a) , (b) veya  (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 

2) Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. 


