
 
 
 

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 
 
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Eylül 2019 

Perşembe günü saat 12.00‘da Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak No:711/1 Gebze 
- KOCAELİ adresinde toplanması kararlaştırılmıştır.  
 
 
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 katılabilir veya 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.  
 
Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun 
II-30.1 sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması'' Tebliğinde öngörülen 
vekaletname örneğini (Şirketimizin www.hektas.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne 

uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda 

düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 
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. 

 
6102 sayılı Yeni 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. 
 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy 
kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 
 
Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. 
 

 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

 
Saygılarımızla, 

 
 
 
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.hektas.com.tr/
http://www.mkk.com.tr/


OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ 
 
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,  

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,  

3. Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında karar 
alınması,  

4. Kapanış. 

 

MEVCUT HALİ YENİ HALİ 
 

BOLÜM II: 

Sermaye: 

Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) 

hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 

sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

  

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL. olup, beheri 1 

(bir) Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 paya 

bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı 

izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı 

sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 

olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye 

artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan 

ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 

Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı 

geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda 

yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 

75.857.033,38 TL’dir. Bu sermayenin 30.358.365,25 TL'lik 

kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 45.498.668,13 TL'lik 

kısmın 20.623.364,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi Usul 

Kanunun Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan 

Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun, 11.343,22 

TL'lik kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü 

gereğince oluşan Maliyet Artış Fonu'nun, 56.948,42 TL'lik 

kısmı Emisyon primlerinin, 1.598.020,52 TL'lik kısmı 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10,23 ve 28. 

Maddelerine göre oluşan Gayrimenkul satış karının, 

23.184.880,27 TL'lik kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon 

Düzeltme Farklarının, 24.110,99 TL’lik kısmı Olağanüstü 

Yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye 

ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar şirket 

ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 

 

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 

gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama 

veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

artırmaya yetkilidir. 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, 

pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve 

itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. 

 

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında 

eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydîleştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir. 

Her pay 1 oy hakkına sahiptir. 

 

BOLÜM II: 

Sermaye: 

Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) 

hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 

sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

  

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL. olup, 

beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 paya 

bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı 

izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı 

sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 

olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye 

artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan 

ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 

Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı 

geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda 

yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 

75.857.033,38 TL’dir. Bu sermayenin 30.358.365,25 TL'lik 

kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 45.498.668,13 TL'lik 

kısmın 20.623.364,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi Usul 

Kanunun Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan 

Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun, 11.343,22 

TL'lik kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü 

gereğince oluşan Maliyet Artış Fonu'nun, 56.948,42 TL'lik 

kısmı Emisyon primlerinin, 1.598.020,52 TL'lik kısmı 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10,23 ve 28. 

Maddelerine göre oluşan Gayrimenkul satış karının, 

23.184.880,27 TL'lik kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon 

Düzeltme Farklarının, 24.110,99 TL’lik kısmı Olağanüstü 

Yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye 

ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar şirket 

ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 

 

Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 

gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama 

veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

artırmaya yetkilidir. 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, 

pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve 

itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. 

 

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında 

eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydîleştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir. 

Her pay 1 oy hakkına sahiptir. 

 

 

 



Ek:1 

VEKALETNAME 

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 

HEKTAŞ TİCARET T.A. Ş.’nin 26 Eylül 2019 Perşembe Günü, Saat 1 2.00’d a Gebze Organize Sanayi 

Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak No:711/1 Gebze-KOCAELİ adresinde yap ılacak olağan/olağan üstü genel 

kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görü şler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve 

gerekli belgeleri imzalamaya 

yetkili olmak üzere a şağıda detaylı olarak tanıt ılan .............................................................. ’yi vekil tayin 

ediyorum. 

Vekilin(*); 

Adı Soyad ı/Ticaret Unvanı: 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numaras ı ile MERSİS numaras ı: 

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

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

Aşağ ıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil 

yetkisinin kapsam ı belirlenmelidir. 

 

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda o y kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil a şağıda 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 yaz ılması talep edilen 

muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. 

 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 
 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığ ın ayrı bir karar taslağı 

varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirti lir. 

 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azl ık haklarının kullanılmas  

ına ilişkin özel talimat: 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil a şağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

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

 

B) Pay sahibi aşa ğıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 

1. Aşağıda detayı belirtilen paylar ım ın vekil taraf ından temsilini onayl ıyorum. 

a) Tertip ve serisi:* 

b) Numaras ı/Grubu:** 

c) Adet-Nominal değeri: 

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

d) Hamiline-Nama yazıl ı 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 SAH İBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)  

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numaras ı: 

Adresi: 

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

İMZASI 

 


