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OTOKAR
OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda
yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17 Mart 2010 Çarşamba günü saat 10:00’da
Divan City, Büyükdere Cd. No:84 Gayrettepe-İstanbul adresinde toplanacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.otokar.com.tr
adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen
hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında
saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin “Merkezi
Kayıt Kuruluşu A..Ş. (MKK)’nın (www.mkk.gov.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki
http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde
yer alan “MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları” kitapçığının “Genel Kurul Blokaj”
işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul
Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini “Blokaj Listesine
kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın
Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
MKK’nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici
6’ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece
Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini
henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse
senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında, Şirketimizde
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde
fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirketimizde Pay
Sahipleri ile İlişkiler Birimi veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne müracaat etmeleri rica olunur.
Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık
oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurulda kullanılabilecek, şirketin 24.000.000 TL’lık sermayesine tekabül eden, toplam
oy 24.000.000.000 adet olup, imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme
Kuruluşu raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif,
toplantıya tekaddüm eden 21 gün süre ile Şirket Merkezinde ve www.otokar.com.tr adresindeki
şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya davetlidir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Şirket Merkez Adresi: Aydınevler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi
No:24 A Blok Küçükyalı - İstanbul

OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.' NİN
17.03.2010 TARİHİNDE SAAT 10.00'DA YAPILACAK
47. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçimi.
2- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Denetim
Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin
Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi. Yönetim Kurulu’nun 2009 yılı bilançosu ve
gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
3- Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerinin ayrı
ayrı ibra edilmeleri.
4- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında
ortaklara bilgi verilmesi.
5- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin “Bilgilendirme Politikası” hakkında
ortaklara bilgi verilmesi.
6- Yönetim Kurulu’nun 2009 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki
önerisinin kabülü, değiştirilerek kabülü veya reddi.
7- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim
yapılması.
8- Denetçilerin üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
9- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
10- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve
yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması.
11- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin
alınmış olması halinde Şirket Ana Sözleşmesi’nin, “Ticaret Ünvanı” başlıklı 3.
maddesinin, “Amaç ve Konu” başlıklı 4. maddesinin, “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7.
maddesinin, Geçici Madde’nin ve “Yönetim Kurulu” başlıklı 10. maddelerinin
değiştirilmesi konusunda karar alınması.
12- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim
Kurulumuz tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.
13- Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına
yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri
yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin
verilmesi.
14- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı’nca imzalanması ve bununla
yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
15- Dilekler.

OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN:
Madde 3.

Ticaret Ünvanı :
Şirketin ticaret ünvanı "Otokar Otobüs Karoseri Sanayii
Anonim Şirketi"dir. Bu ana sözleşmede kısaca (Şirket)
kelimesiyle ifade edilmiştir.

YENİ METİN:
Madde 3.

Ticaret Ünvanı :
Şirketin ticaret ünvanı "Otokar Otomotiv ve Savunma
Sanayi Anonim Şirketi"dir. Bu ana sözleşmede kısaca
“Şirket” kelimesiyle ifade edilmiştir.

Madde 4.

Amaç ve Konusu :

Madde 4.

Şirket; her türlü kara, deniz ve hava savunma araçları ile
zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon,
minibüs, midibüs, panel, arazi aracı, traktör, treyler, semitreyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla
kullanılacak deniz ve hava araçlarının; gövdelerinin,
karoserlerinin, motorlarının, her türlü aksamının, yedek
parçalarının ithali, üretimi, montajı, bakımı iç ve dış satışı
amacı ile kurulmuştur.
Şirket bu amacını gerçekleştirmek
konularda faaliyette bulunur.

için

aşağıdaki
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a- Yurdun her tarafında fabrika ve imalathaneler ve
servis istasyonları tesis edebilir. İmalat için gerekli
hammadde ara malı ve işletme
malzemesi
niteliğinde malları ithal ve imal edebilir veya yurt
içinden satın alabilir.
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servis istasyonları tesis edebilir. İmalat için gerekli
hammadde ara malı ve işletme
malzemesi
niteliğinde malları ithal ve imal edebilir veya yurt
içinden satın alabilir.

b- Şirket iştigal konusuna giren faaliyetleri bizzat
yapabileceği gibi, başkalarına da imal ettirebilir, imal
faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; imali kendi
markaları veya yabancı markalar altında tahakkuk
ettirebilir, başkaları adına ve hesabına yapabilir.

b- Şirket iştigal konusuna giren faaliyetleri bizzat
yapabileceği gibi, başkalarına da imal ettirebilir, imal
faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; imali kendi
markaları veya yabancı markalar altında tahakkuk
ettirebilir, başkaları adına ve hesabına yapabilir.

c- Şirketin amacının gerçekleşebilmesi için her türlü
mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

c- Şirketin amacının gerçekleşebilmesi için her türlü
mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

Bunlarla ilgili;
- Resmi veya özel, daire kuruluş ve firmalara karşı
taahhütlere girişebilir.
- Sattığı mamullerin satış sonrası bakım, tamir ve
donanım hizmetlerini yapabilir.
- Yurt içinde veya dışında acentalık ve mümessillikler
kurabilir

Bunlarla ilgili;
- Resmi veya özel, daire kuruluş ve firmalara karşı
taahhütlere girişebilir.
- Sattığı mamullerin satış sonrası bakım, tamir ve
donanım hizmetlerini yapabilir.
- Yurt içinde veya dışında acentalık ve mümessillikler
kurabilir.
- Yurt içinde veya dışında şirketler kurabilir,
şirketlere iştirak edebilir, şirket satın alabilir. 2499
Sayılı Kanunun madde 15/son hükümleri saklıdır.

- İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç
para alabilir.

- İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç
para alabilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet
verebilir. Kredi karşılığı rehin ve teminat gösterebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara
uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler
lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek
dahil rehin hakkı tesis edebilir.

Şirket; amaç ve iştigal konusunu gerçekleştirmek
amacıyla ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir.
Şirket; hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve
şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.
- Çalışma alanlarına giren konularda markalar, modeller,
resimler, hususi imal ve istihsal usulleri, ihtira beratı ustalık
(know-how) ve diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir,
devir ve ferağ edebilir ve bunlarla ilgili yerli ve yabancı
firmalarla lisans anlaşmaları yapabilir.
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- Tahvil ve diğer menkul değerleri aracılık faaliyeti ve
menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak
koşulu ile alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.

- Tahvil ve diğer menkul değerleri aracılık faaliyeti ve
menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak
koşulu ile alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.

d- İştigal konusu veya bunların ilk ve yardımcı maddeleri
ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar yapabilir,
kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak ve gerektiğinde
bu iştiraklerini devir veya sona erdirebilir.
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Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve
kuruluşlara katılabilir, iştirak amacı ile aracılık
faaliyetinde bulunmamak kaydıyle bunların hisse
senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
Sözkonusu iştirak işlemleri aracılık faaliyeti ve menkul
kıymet portföy işletmeciliği niteliği taşıyamaz.
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e- Şirket; Yönetim Kurulu Kararı ile amaç ve konusunun
gerçekleşmesini teminen gayrımenkul iktisap, iktisap
edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde
ipotek ve başkaca ayni haklar tesis edebilir, bunları
kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve diğer
tasarruflarda bulunabilir.
f-

Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara,
derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen
esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
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Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket
için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği
takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel
Kurulun onayına sunulur ve bu yolda karar alındıktan
sonra şirket dilediği işleri yapabilir.
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Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu
kararların
uygulanabilmesi için, Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken
izin alınacaktır.

Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu
kararların
uygulanabilmesi için, Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'ndan
gereken izin alınacaktır.

Madde 7.

Kayıtlı Sermaye :
Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun
07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon)
YTL. olup, her biri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari değerde
2.500.000.000 paya bölünmüştür.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
24.000.000,00
(Yirmidörtmilyon) YTL’sı olup, tamamı ödenmiş ve
karşılanmış, son olarak artırılan 16.165.225,85 YTL'sı
sermayenin 16.050.417,79 YTL’si Sabit Kıymetler Yeniden
Değerleme Değer Artış Fonundan, 114.808.06 YTL ise
Maliyet Artış Fonundan karşılanmıştır.
Çıkarılmış
24.000.000,00
(Yirmidörtmilyon)
YTL.'lık
sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı
hisselerden teşekkül etmiştir.

Yönetim Kurulu yukarıda yazılı kayıtlı sermaye
miktarına kadar beheri 1 (Bir) Yeni Kuruş
nominal değerde payları temsil edecek şekilde
1 (Bir) Yeni Kuruş veya katlarını ihtiva edecek
hisselik kupürler halinde nama yazılı hisse
senetleri çıkararak sermayeyi arttırabilir.
Yönetim Kurulu yeni hisse senedi çıkarılmasına
karar verirken,
İtibari değerin üzerinde hisse senedi çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını
kısıtlayabilir.
-

Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye
Piyasası Kanunu ve tebliğleri hükümlerine uyulur. Satılan
hisse senetlerinin bedeli nakden ve peşin olarak alınır.
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Kayıtlı Sermaye :
Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun
07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon)
TL. olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde
2.500.000.000 paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2014 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 yeni bir süre için yetki alması
zorunludur.
Söz
konusu
yetkinin
alınmaması
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış
sayılır.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
24.000.000,00
(Yirmidörtmilyon) TL’sı olup, tamamı ödenmiş ve
karşılanmış, son olarak artırılan 16.165.225,85 TL'sı
sermayenin 16.050.417,79 TL’si Sabit Kıymetler Yeniden
Değerleme Değer Artış Fonundan, 114.808.06 TL ise
Maliyet Artış Fonundan karşılanmış olup, karşılığında
çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında
bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Fevkalade yedek akçelerin ve mevzuatça öngörülen
Yeniden Değerleme ve benzeri fonların sermayeye
dönüştürülmesi suretiyle çıkarılmış sermayenin arttırıldığı
hallerde artırım tarihindeki her hissedar şirketteki hissesi
oranında bedelsiz yeni hisseye sahip olur.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
hamiline yazılı paylar
ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Hisse senedi sahiplerinin isteği halinde devir ve tedavülü
sağlamak amacı ile Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun ilgili tebliği çerçevesinde büyük kupür hisse
senetlerinin iade ve iptali şartıyla bunların yerine daha
küçük kupürler halinde hisse senedi bastırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken,
- İtibari değerin üzerinde pay çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını
kısıtlayabilir.
Sermayeyi temsil eden paylar
çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun
hisse
senetlerinin
kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin
düzenlemelerine uyulur.

Geçici Madde

Geçici Madde

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1000-TL. iken 5274 sayılı
T.T.K’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1
YKR olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay
sayısı azalmış olup her 1000 TL nominal değerli 10 adet pay
için 1 adet 1 YKR tutarında pay verilecektir. 1 YKR’ye
tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir
Şirket’in mevcut 24.000.000 YTL’lik sermayesini temsil
eden 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. tertip paylar 13.
tertip olarak birleştirilmiştir.
Söz konusu değişim ve pay birleştirme ile ilgili olarak
ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası
araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını
takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu
tarafından başlatılacaktır.

kaydileştirme esasları

Payların nominal değeri 1000,-TL iken önce 5274 sayılı
Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007
tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni
Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1
Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı
azalmış olup her 1000,-TL nominal değerli 10 adet pay
karşılığında 1 adet 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay
verilmiştir. Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların
sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri
yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca
değiştirilmiş ibarelerdir.

Madde 10. Yönetim Kurulu :

Madde 10. Yönetim Kurulu :

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret
Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından
seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür.

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret
Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından
seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür.

Üyelik Süresi :
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev
süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi
caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu
Üyelerini de değiştirebilir.

Üyelik Süresi :
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev
süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi
caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu
Üyelerini de değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel
kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil
ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi
halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel
kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil
ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi
halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri
arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan
murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan
müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri
arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi
olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri
bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan
paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan
paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

şekilde

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve
sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu’na
tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine
Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve
kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli
gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını
değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

şekilde

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve
sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu’na
tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine
Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve
kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli
gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını
değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri
ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma,
koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt
komiteler oluşturulabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri
ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma,
koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt
komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme,
çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından
tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme,
çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından
tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı yanında,
üyelere Şirket’e vermiş oldukları diğer hizmetlerin
karşılığında ücret, ikramiye, prim veya mevzuat
çerçevesinde kazanç payları ödenmesi Genel Kurul
tarafından kararlaştırılabilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu
hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir.
Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite
üyelerine Şirket’e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite
üyeliği
çerçevesinde
vermiş
oldukları
diğer
hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında
ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar
dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu
üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve
miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite
üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin
şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.

VEKALETNAME

OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA,
OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.’nin 17 Mart 2010 Çarşamba günü, saat 10:00’da
DİVAN CİTY Büyükdere cad. No: 84 Gayrettepe-İstanbul adresinde yapılacak 47. Olağan Genel
Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın…………………………. vekil
tayin ediyorum

A)
a)
b)
c)
d)

B)
ab
c-

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
Adet-Nominal Değeri
Oyda imtiyazı olup olmadığı
Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA UNVANI :
İmzası :
Adresi :
NOT : 1- A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

