
 
 

 
MARMARİS MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI 

 
Şirketimiz 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 30.04.2007 Pazartesi günü saat 10.00’da 
Şirket merkezi olan İnönü Caddesi Devres Han No:96/4 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul’da 
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. 
 
Sayın Ortaklarımızın Hisse Senetleri veya bunların mülkiyetini tevsik edici bir belge ile 
Şirketimiz İnönü Caddesi Devres Han No:96/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresine toplantı 
gününden en az 2 gün önce müracaat ederek toplantıya giriş kartı almaları, toplantıya bizzat 
iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıda yazılı vekaletnameyi doldurarak notere onaylatmaları, 
bilahare İnönü Caddesi Devres Han No:96/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresine tevdi 
etmeleri gerekmektedir. Vekalete konu olan hisse senetlerinin bir banka ya da aracı kuruma 
makbuz karşılığında bloke edilmesi gereğini sayın ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz. 
Şirketimizin 2006 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının 
toplantıdan 15 gün önce Şirketimizin yukarıda belirtilen adresinde tetkiklerinize hazır tutulacağı 
hususunda bilgi edinmeleri ve toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur. 
 
GÜNDEM 

1- Açılış ve divan teşekkülü, 
 
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 
 
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi, 
 
4- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 

 
5- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan   

atamanın onaya sunulması, 
 
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 
 
7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tesbiti, 
 
8- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin seçilmeleri, 
 
9- Şirket Esas Sözleşmesinin Senelik hesaplar ve Bilanço başlıklı 32.maddesinin 

değiştirilmesi,  
 
10- Gayrimenkul satın alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
 
11- 2006 Yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgilendirme, 
 
12- Yönetim   Kurulu  Başkan  ve  Üyelerine  T.Ticaret   Kanunu’nun  334. ve 335. 

maddelerinde yazılı  muameleleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi, 
 
13- Dilek ve temenniler. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
VEKALETNAME 

 
MARMARİS MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. 

 
 
Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin 30.04.2007 Pazartesi günü, saat 10.00’da Şirket 
merkezi olan İnönü Caddesi Devres Han No:96/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde 
yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni 
temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 
...................................................... vekil tayin ediyorum. 
 
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
 
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar :(Özel talimatlar yazılır). 
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy 

kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır). 
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır). 
 

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN  
 

a) Tertip ve serisi, 
b) Numarası, 
c) Adet-Nominal değeri, 
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, 
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu. 
 
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI 
 
  İMZASI 
  ADRESİ 
 
 
 
Not:(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. 
       (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 
 
 


