
 
BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 14 TEMMUZ 2020 TARİHLİ OLAĞAN 

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

Ticaret Sicili Numarası: 639184 

Şirketimizin 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Temmuz 2020 Salı günü, saat 14.00’da Grand 

Cevahir Hotel Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze caddesi No: 5 Şişli/ İSTANBUL adresinde 

yapılacaktır. 

 

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya bizzat kendileri veya 

temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesi’nin 4. Fıkrası 

ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesi’nin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve 

oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, genel kurula katılacak 

ortaklarımızın paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 

Ancak; kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu 

nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na 

iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 

genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin 

bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. 

 

Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi 

üzerinden kontrolü yapılacaktır. 

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri elektronik imza sahibi 

olması gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgileri Merkezi Kayıt 

Kuruluşu’dan veya http://www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinebilirler. 

 

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay 

sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile, toplantıda kendilerini vekâleten temsil 

ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini 

Şirket merkezi veya http://www.bomontielektrik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri 

ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II,No:30.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce 

onaylanmış bu vekâletnameleri Şirket merkezinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri 

gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin adı 

soyadı Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan listede bulunması gereklidir.  

 
Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri 
saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 
 
2018 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar payı dağıtım önerisi 
ile Finansal tablolar ve dip notları, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 
Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin Bilgilendirme Notu, toplantı tarihinden üç hafta önce şirket 
merkezinde ve http://www.bomontielektrik.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 
 

Pay sahiplerine ilanen duyurulur. Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saate toplantıya katılmaları 

rica olunur. 

 

Saygılarımızla, 

 

YÖNETİM KURULU 

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


Şirket İletişim Bilgileri:  

Merkez Adresi Sıracevizler Cad. Esen Sk. No: 9 K2 Bomonti / ŞİŞLİ / İSTANBUL 

Telefon 0 212 219 04 07 (pbx) 

Faks 0 212 224 78 62  

İnternet Adresi http://www.bomontielektrik.com.tr 

 

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2020 TARİHİNDE YAPILACAK  

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 

 

 

1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,  

2- Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi 

hususunda yetki verilmesi,  

3- 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu 

raporunun okunması ve Müzakeresi, 

4- 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,       

5- Şirketin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra 

edilmeleri,  

6- Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin 

kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,  

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 

8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey 

yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

9- 2020 yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen 

Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması, sözleşme imzalanması ve sözleşme taslağının onayı 

hakkında hususunda müzakere ve karar, 

10- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari 

sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk 

Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 

izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi,   

11- Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, Sermaye 

Piyasası düzenlemeleri gereğince oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası” nın pay sahiplerinin 

onayına sunulması, 

12- 2019 yılında şirketin 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş 

oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi, 

13- Dilekler ve kapanış. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bomontielektrik.com.tr/


 

     VEKALETNAME 

 BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 

Bomonti Elektrik Müh. Müş. İnş. Turz. ve Tic. A.Ş. 'nin 14 Temmuz 2020 Salı günü, saat 14.00’da 
Grand Cevahir Hotel Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze caddesi No: 5 Şişli/ 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 …………………………………………………………………………………………’yı tanıtılan 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.  

  

Gündem Maddeleri (*) Kabul  Red  Muhalefet Şerhi 

1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi       

2- Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca 

imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki 

verilmesi 

      

3- 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet 

Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması 

ve Müzakeresi 

      

4- 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların 

okunması, müzakeresi ve onaylanması,       

      

5- Şirketin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı 

Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri 

      

6- Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr 

dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, 

değiştirilerek kabulü veya reddi 

      

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, 

ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi 

      

8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince,       



Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin 

“Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi 

9- 2020 yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere 

Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim 

şirketinin onaylanması, sözleşme imzalanması ve 

sözleşme taslağının onayı hakkında hususunda müzakere 

ve karar 

      

10- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay 

sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu 

bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye 

kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 

395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap 

döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler 

hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

      

11- Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar 

hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası 

düzenlemeleri gereğince oluşturulan “Bağış ve Yardım 

Politikası” nın pay sahiplerinin onayına sunulması 

      

12- 2019 yılında şirketin 3. Kişiler lehine vermiş oldukları 

teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya 

menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi 

      

13- Dilekler ve kapanış       

 

(*) 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 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 

 

 

 

 


