GENEL KURUL OY KULLANMA PROSEDURU

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Olağan genel kurul, Şirket’in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve yılda en az 1
defa toplanır ve gündemdeki konular görüşülüp karara bağlanır.
Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede
yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma
yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.
Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır.
Temsilci Tayini : Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten
tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi
oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.
Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu
belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki
belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak
zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili
düzenlemelerine uyulur.
Oyların Kullanılma Şekli : Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirten belgeler gösterilerek el
kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin
1/10’una sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.
Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir
karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra,
oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz
istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa,
hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya
geçildikten sonra söz verilmez.
Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı
kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır.
Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi
görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda
bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde
verilmiş kabul edilir.
Türk Ticaret Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt
düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

