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ANONİM ŞİRKETİ’NİN
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OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2020 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.04.2021 tarihinde
saat 11:00’da Beyaz Karanfil Sokak No:13 3. Levent/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı
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
senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan
ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK
nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurula katılmak isteyen 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 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 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği
bulunan vekaletname formunu (EK-1) veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin
www.metemtur.com internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup
imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan
vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken 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 kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek
hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza
Sertifikası’na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin
öncelikle Elektronik İmza Sertifikası’na sahibi olmaları ve MKK’nın E-MKK Bilgi Portalı’na
kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik
imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda
genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza sahibi” pay sahiplerimiz veya
vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012
tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında
Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak
işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak
etmeleri mümkün olmayacaktır.
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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 Kuruluşu’nun internet adresi olan www.mkk.com.tr
den bilgi alabilirler.

Şirketimizin 2020 yılına ait Finansal Tablolar, Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ve 2020 faaliyet
yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu,
Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi ve gündem
maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün öncesinden şirket
merkez adresinde, www.metemtur.com internet sitemizde ve www. kap.org.tr adresindeki
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) uyarınca yapılması
gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış
olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık
Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden
Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 60.000.000.-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı
ödenmiş 18.000.000.-TL’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-TL itibari değerde 18.000.000
adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır.
Şirketimizde oy hakkında veya paya tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

ORTAĞIN TİCARET
ÜNVANI ADI SOYADI

SERMAYEDEKİ PAYI
(TL)

SERMAYEDEKİ PAYI
(%)

BCC YATIRIM VE
DANIŞMANLIK ANONİM

ŞİRKETİ

5.765.000 32,03

HALUK BAHADIR 3.708.693 20,6
DİĞER 8.526.307 47,37

TOPLAM 18.000.000 100

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya
Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde
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Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri
Hakkında Bilgi:

Yoktur.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi
veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı
Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve
Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve
Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim
Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri
Hususlar Hakkında Bilgi:

Planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri
devam ettiği için, genel kurulca aksi yönde karar alınmadığı müddetçe, yeniden seçim
yapılmayacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl yapılan olağan Genel Kurulda 1 er yıllığına
seçilmektedir. Bu yılda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.

4. 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:

Olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu
Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15 Ocak 2021 tarih ve
E-29833736-110.03.03-264 sayılı oluru ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü’nün
26 Ocak 2021 tarih ve E-50035491-431.02-000060951559 sayılı izni ile Şirketimizin tadil
edilen esas sözleşmesinin ”Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3. Maddesi ve “Şirketin Ticari
Ünvanı” başlıklı 2. maddesi tadil metni hakkında karar alınması hususu pay sahiplerinin
onayına sunulacaktır (EK-2: Tadil Metni)

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2020
FAALİYET YILINA İLİŞKİN 02.04.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ:
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1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının
Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç
Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır.
Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak Oy Toplama Memuru
ile Tutanak Yazmanı görevlendirecektir.

2. Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda
Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Genel kurul toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda toplantı
başkanlığına yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer tüm
düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz
Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.metemtur.com
adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020
faaliyet yılına Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve
onayına sunulacaktır.

4. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 faaliyet yılına ilişkin
bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer tüm
düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin
merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.metemtur.com olan
internet adresimizde saygıdeğer pay sahiplerimizin tetkikine sunulan Bağımsız Denetim
Raporu okunacak ve pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
konusunda karar verilmesi,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer tüm
düzenlemeler çerçevesinde; Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin
merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.metemtur.com internet
adresimizde saygıdeğer pay sahiplerimizin tetkikine sunulan finansal raporlar ve yasal mali
tablolarımız hakkında genel kurulda pay sahiplerimize bilgi verilerek; pay sahiplerimizin
müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

6. Şirket Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve
karar alınması,
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Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri
çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan
01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait finansal tablolarda 57.581 TL net dönem karı elde
edilmesi, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan yasal finansal tablolarda 5.267.727 TL net
dönem karı edilmiş olup, SPK nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap
dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin
bilgilendirilmesine ve bu hususun  Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun
görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2020 faaliyet yılı içerisinde görev yapmış olan
tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

8. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15 Ocak 2021 tarih ve
E-29833736-110.03.03-264 sayılı oluru ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret
Müdürlüğü’nün 26 Ocak 2021 tarih ve E-50035491-431.02-000060951559 sayılı izni ile
Şirketimizin tadil edilen esas sözleşmesinin ”Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3.
Maddesi ve “Şirketin Ticari Ünvanı” başlıklı 2. maddesi tadil metni hakkında karar
alınması, bu konuda Yönetim Kurulu üyelerine en geniş şekilde yetki verilmesi,

Gündemde, Şirketimizin ”Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3. Maddesi ve “Şirketin
Ticari Ünvanı” başlıklı 2. maddesi tadili hususu bulunmaktadır. Bu husus pay sahiplerinin
oylamasına sunulacak olup, esas sözleşmenin anılan maddesinin eski ve yeni şekilleri ile ilgili
yönetim kurulu kararı işbu Bilgilendirme Dokümanı ekinde yer almaktadır.

9. Şirketin, 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız denetim
kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetim
Komitesi’nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal
raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer
faaliyetleri yürütmek üzere,Güreli Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin
belirlenmesi hususu Genel Kurul’da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

10. Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü
uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine
sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,

Yıl içerisinde istifa etmiş olan Arife Aslı ÇELİKER’in istifası ile yerine atanan yeni yönetim
kurulu üyesi Haluk BAHADIR’ın asaleti pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya
huzur haklarının tespiti, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin
belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti,
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SPK düzenlemeleri ve TTK uyarınca, esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu üye
seçimine ilişkin esaslar da dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri
ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi
verilmesi,

SPK’nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; 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.

Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği’nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim
ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden
İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Bu madde kapsamında, 2020 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilmiş "Yaygın ve Süreklilik
Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince,
ortaklara bilgi verilecektir.

14. 2020 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar
bakımından Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışlar
için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ilgili hükmü
gereğince, varsa 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahipleri
bilgilendirilecek ve Kar Payı Tebliği’nin ilgili hükmü gereğince, 2021 yılı için bağış tutarı üst
sınırı belirlenecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 faaliyet yılında Şirketin 3.
kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya
menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2021 tarihli finansal tablolarımızda yer
verilmiştir.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde
yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
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Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK’nın ‘Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı’
başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde
işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, Yönetim Kurulu üyelerine söz
konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

17. Dilekler ve temenniler.

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

EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin
02.04.2021 tarihinde saat 11:00’de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3. Levent/ İstanbul 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.

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 yazılması talep
edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri
(*)

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1.
2.
3.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı
varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

7



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 sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları
belirtir.
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:

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

EK-2: TADİL METNİ
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EK-3:KAR PAYI DAĞIM TABLOSU
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METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ
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ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Bşk. Vek.
Serkut Yavuz ATEŞ

Yönetim Kurulu Üye
Şükrü Tuncer
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