
 
YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI�NDAN 
 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET  
 

 
Şirketimizin 2006 takvim yõlõna ait Olağan Genel Kurul toplantõsõ, 16.05.2007 Çarşamba günü saat 10.00�da Umut Sokak 
No:12 İçerenköy 34752 Kadõköy / istanbul adresinde ilanlõ olarak yapõlacaktõr.  
 
Pay sahiplerinin toplantõya katõlabilmeleri ve oy haklarõnõ kullanabilmeleri için, hisse senetlerini veya bunlarõn bir bankaya 
bloke edildiğine dair belgeyi toplantõdan engeç bir hafta öncesine kadar şirkete tevdi etmeleri ve giriş kartõ almalarõ gereklidir. 
Nama yazõlõ hisse senedi sahiplerine gönderilen taahhütlü mektup giriş kartõ hükmündedir.  
 
Hisseleri Merkezi Kayõt Kuruluşu nezdinde Aracõ Kuruluşlar altõndaki yatõrõmcõ hesaplarõnda saklamada bulunan 
hissedarlarõmõzdan Genel Kurul Toplantõsõna katõlmak isteyenlerin Merkezi Kayõt Kuruluşu A.Ş.�nin 
http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen_arsiv.jsp adresinde bulunan MKS İş ve İşlem Kurallarõ ile ilgili 28. numaralõ 
Genel Mektup ekinin 29. sayfasõnda yer alan �Genel Kurul Blokaj� işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket 
etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi�ne kayõt ettirmeleri gerekmektedir.   
 
Giriş kartõ olmayan hisse senedi sahiplerinin ve MKK nezdinde kendilerini �Blokaj Listesi�ne kayõt ettirmeyen 
hissedarlarõmõzõn toplantõya katõlmalarõna kanunen imkan olmadõğõ Sayõn Ortaklarõmõzõn bilgilerine arz olunur.  
 
Belirli gün, saat ve yerde Sayõn Ortaklarõmõzõn vekaleten veya asaleten hazõr bulunmalarõ, kendilerini vekaleten temsil 
ettirecek ortaklarõmõzõn vekaletnamelerini aşağõdaki forma göre hazõrlamalarõ veya vekalet formu örneğini Yazõcõlar Holding 
A.Ş.�nin www.yazicilarholding.com adresinden temin etmelerini ve 09.03.1994 tarihli Resmi Gazete�de yayõmlanan Sermaye 
Piyasasõ Kurulu Seri: IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatacaklarõ bu vekaletnamelerini Yazõcõlar Holding 
A.Ş.�ye tevdi etmelerini rica ederiz.  
 
Sermaye Piyasasõ Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarõnca Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim 
Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarõ toplantõdan 15 gün önce Umut Sokak No:12 İçerenköy 34752 Kadõköy / İstanbul 
adresinde ve Şirketimizin www.yazicilarholding.com adresinde Sayõn Ortaklarõmõzõn görüşlerine sunulacaktõr.  
 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ: 
 
 
1) Açõlõş ve Divan teşekkülü, 
2) Toplantõ tutanağõnõn imzalanmasõ hususunda Divana yetki verilmesi, 
3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi ve Bağõmsõz Dõş Denetleme Kuruluşu raporlarõnõn okunmasõ ve müzakeresi,  
4) Sermaye Piyasasõ Kurulu�nun Seri: XI, No: 25 sayõlõ Tebliği doğrultusunda hazõrlanan ve bağõmsõz denetimden geçmiş 

2006 takvim yõlõna ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu�nun okunmasõ, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağõtõmõyla ilgili 
teklifin görüşülerek bu hususta karar verilmesi,  

5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 
6) Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin  yerine yenilerinin seçilmesi,  adedinin, sürelerinin ve ücretlerinin tespiti. 
7) Denetimden Sorumlu Komitenin ön onayõna göre Yönetim Kurulu�nca önerilen 2007 takvim yõlõ Bağõmsõz Dõş Denetleme 

Kuruluşu seçiminin onaylanmasõ, 
8) 2007 ve izleyen yõllara ilişkin kar dağõtõm politikasõ ile ilgili Genel Kurul�a bilgi sunulmasõ,  
9) T.Ticaret Kanunu�nun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri�ne izin verilmesi, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
VEKALETNAME  
 
Yazõcõlar Holding A.Ş. 
 
Yazõcõlar Holding A.Ş.�nin 16.05.2007 Çarşamba günü saat 10.00�da Umut Sokak No: 12 İçerenköy 34752 Kadõköy / 
İstanbul�daki Şirket merkez adresinde yapõlacak Olağan Genel Kurul toplantõsõnda aşağõda belirttiğim görüşler doğrultusunda 
beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ........................................... 
..............................................�õ vekil tayin ettim.  
 
 
A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI  

a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b. Vekil aşağõdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  

Talimatlar: (Özel talimatlar yazõlõr.)  
c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
d. Toplantõda ortaya çõkabilecek diğer konularda, vekil, aşağõdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanõr.)  
Talimat: (Özel talimat yazõlõr.)  

 
B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN  

a. Tertip ve serisi   : 
b.  Numarasõ   : 
c. Adet � nominal değeri   : 
d. Oyda imtiyazõ olup olmadõğõ  : 
e. Hamiline � Nama yazõlõ olduğu :  

 
 
Ortağõn Adõ, Soyadõ veya Ünvanõ  : 
İmzasõ     : 
Adresi     : 
Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şõklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şõklarõ için açõklama yapõlõr. 


