AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara
bağlamak üzere 30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 10:30’da Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17
Bağcılar / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki veya temsilcileri vasıtasıyla
katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus
Cüzdan’larını ibraz etmeleri yeterlidir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayımlanan
01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’nda kayden izlenen
borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır.
Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmesi sebebi ile, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı doğrultusunda bu genel kurul toplantısı elektronik
ortamda yapılmayacaktır.
Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı
"Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine
getirerek imzası noterce onaylanmış söz konusu vekaletnamelerin Şirket merkezimize ibraz edilmesi
gerekmektedir.
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme” konulu ve 599
numaralı Merkezi kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi
genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden
sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği’nin 26’ncı maddesi
ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini
istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay
Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin
ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara
başvurmaları ve en geç 29 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 16:30’a kadar söz konusu kısıtı
kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden
gerekli bilgi edinilebilir.
Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin teklif
ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları, Bilânço ve Gelir Tablosunun ve Kurumsal Yönetim İlkeleri
Uyum Raporu ve vekâletname örneği Şirketimizin Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No: 17
Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan Merkez adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır
bulundurulmaktadır. Anılan dokümanlar ayrıca Şirketimizin www.akdenizguvenlik.com.tr adresinde
de yer almaktadır.
Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama
yöntemi uygulanacaktır.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.
Saygılarımızla

GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3- 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim
Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
4- 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;

6- 6102 Sayılı Türk Ticaret kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi
uyarınca Yönetim Kurulundan boşalan üyenin yerine seçilen Sn. Nurcan Erdoğan 'ın Genel Kurulun
onayına sunulması,

7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
"Kar Dağıtım Politikası"nın onaya sunulması,
8- Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt ücretlerinin tespiti,
9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları
Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından denetçi ve
topluluk denetçisi (bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
seçiminin onaylanması,
10- Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izin doğrultusunda ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde
değişiklik yapılması için karar alınması,
11- Şirket paylarının geri alımı hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan program
dahilinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya
şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası
hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız
ortak sıfatıyla girmiş olması halinde, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri
gereğince pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda
bilgi verilmesi.
14- Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler
hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
"Bağış ve Yardım Politikası"nın onaya sunulması,
16- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel
Kurul'un bilgisine sunulması
17- Dilek ve Temenniler

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.’nin 30.05.2014 günü, saat 10.30 ’da Mahmutbey Mah. Kuğu sok.
No:17 Bağcılar-İstanbul adresinde yapılacak 2013 yılı 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 (*)
1.

Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,

2.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı
başkanlığına yetki verilmesi,

3.

2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
ile Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,

4.

2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5.

Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden
dolayı ibra edilmeleri;

6.

6102 Sayılı Türk Ticaret kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun'un 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulundan boşalan üyenin
yerine seçilen Sn. Nurcan Erdoğan 'ın Genel Kurulun onayına sunulması,

7.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun
2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası"nın onaya
sunulması,

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

8.

Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt
ücretlerinin tespiti,

9.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim
Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından denetçi ve topluluk
denetçisi (bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen Tam Bağımsız Denetim
ve Danışmanlık A.Ş. seçiminin onaylanması,

10. Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izin
doğrultusunda ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değişiklik yapılması
için karar alınması,

11. Şirket paylarının geri alımı hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
hazırlanan program dahilinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin
görüşülmesi ve karara bağlanması,

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu
Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar
kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına
neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin
veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi
kendi veya başkası hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlerle
uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması
halinde, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri
gereğince pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim
Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri
uyarınca izin verilmesi

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği,
şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek ) ler
ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında “İlişkili
Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun
2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaya
sunulması,

16. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı
bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması

(*) 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 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.
İMZASI

