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ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU’NDAN ORTAKLAR GENEL 
KURULU OLAĞAN TOPLANTI DAVETİ 

 
Şirket’imiz Ortaklar Genel Kurulu’nun Olağan Toplantısı, gündemde yazılı konuları görüşmek 
ve karara bağlamak üzere 20 Mart 2020 Cuma günü saat 10.30’da Şirket merkezimiz Merkez 
Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılacaktır. 
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirket’imiz Yönetim Kurulu 
tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate 
alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri 
Genel Kurul’a katılabilirler. 
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için 
ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. 
 
Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’ndan genel kurul gününden bir gün önce sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas 
alınmaktadır. 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a 
katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu 
çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını 
bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 
 
Şirket’imiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik 
ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. 
Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, 
görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan 
Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi 
ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini 
yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan bilgi edinmeleri rica olunur. 
 
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil 
vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak 
düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 Tebliği’nde öngörülen 
hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket’e ibraz 
etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle 
atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. 
 
Şirket’imizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul 
toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2019 yılı 
bilanço, kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu, Yönetim Kurulu’nun 
kar dağıtım önerisi, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve bağımsız yönetim kurulu 
üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden, şirket 
merkezimizde ve www.arena.com.tr adresindeki Şirket’imiz internet sitesinde şirket 
ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. 
 
Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.  
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ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

1. Açılış, Divan Heyetinin teşkili için seçim yapılması, 
2. Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki 

verilmesi, 
3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, 

müzakeresi ve tasdiki,  
4. Şirketin 2019 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının okunması, müzakeresi ve 

tasdiki,  
5. Bağışlara ilişkin ana sözleşme değişikliğinin genel kurul onayına sunulması, 
6. Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın genel kurul onayına sunulması ve 2019 yılında 

yapılan bağış ve yardımlar hususunda bilgi verilmesi,  
7. 2020 yılında yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi, 
8. 2019 yılı karının tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması ve gelecek yıllara 

ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve kabulüne ilişkin oya sunulması,  
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede 

yayınlanan” II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz 
ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek 
ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda 
ortaklara bilgi sunulması,   

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı 
içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,  

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" 
hakkında ortaklara bilgi verilmesi,  

12. 2019 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 
13. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçinin yerine seçim yapılması, görev sürelerinin ve 

ödenecek ücretin tespiti konusunda müzakere ve karar verilmesi,  
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede 

yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim 
İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 
belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,  

16. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulunun 2020/04 sayılı kararı ile 
TTK’nun 363’ncü maddesi çerçevesinde yapılan atamanın genel kurul onayına 
sunulması ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespit edilmesi, 

17. Dilekler ve kapanış. 
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SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 
 
SPK’nın Seri: II, No: 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.1. maddesi uyarınca 
yapılması gereken ek açıklamalar  bu bölümde bilginize sunulmaktadır: 
 

A- ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI, ŞİRKET 
SERMAYESİNDE İMTİYAZLI PAY BULUNUYORSA HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU 
TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKLARI 

 

Hissedar Hisse Tutarı 
(TL) 

Sermaye 
Oranı (%) 

Oy  Hakkı Oy Hakkı 
Oranı (%) 

Redington Turkey Holdings S.a.r.l. 15.808.000 49,4 15.808.000 49,4 

Halka açık 16.192.000 50,6 16.192.000 50,6 

Toplam 32.000.000 100,0 32.000.000 100,0 

 
İmtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. 
 

B- ŞİRKETİN VE ŞİRKETİN ÖNEMLİ İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ GEÇMİŞ 
HESAP DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN VEYA GELECEK HESAP DÖNEMİNDE PLANLADIĞI 
ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE 
FAALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ 

 

Yoktur. 
 

C- GÜNDEMDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN AZLİ, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA SEÇİMİ 
VARSA, AZİL VE DEĞİŞTİRME GEREKÇELERİ, YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ADAY 
GÖSTERİLECEK KİŞİLER HAKKINDA BİLGİ; 
 
Yönetim Kurulu’nun görev süresi devam etmektedir.  
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi sayın Ramkumar Balakrishnan’ın istifa etmesi sebebiyle 
boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ashok Veeraragavan’ın atanması Genel Kurul onayına 
sunulacaktır. 
 

Ç- PAY SAHİPLERİNİN, SPK VEYA DİĞER KAMU OTORİTELERİNİN GÜNDEME MADDE 
KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ; 
 
Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza ulaşan bir talep bulunmamaktadır. 
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D- GÜNDEMDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI DURUMUNDA İLGİLİ YÖNETİM 
KURULU KARARI İLE BİRLİKTE, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN ESKİ VE 
YENİ ŞEKİLLERİ; 

 
Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. maddesine bağışlara ilişkin 15. fıkranın 
aşağıdaki şekliyle eklenmesi. 
 
“15- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası 
Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde 
yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve 
konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul 
tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir 
kar matrahına eklenir.” 
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EK-1:  

 

VEKALETNAME  

..............................A.Ş.  

................................A.Ş.’nin ................................günü, saat ................’da ..................... .................... adresinde 
yapılacak olağan/olağan üstü 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 redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına 
yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.  

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi  

1.  

2.  

3.  

(*) 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.  
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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  
 


