
İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.’NİN 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN  

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI  

 

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10 Eylül 2021 tarihinde saat 10:00’da, aşağıda 

yazılı gündemi görüşmek üzere Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 

34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.  

 
Şirketimizin pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik 
ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik 
ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel 
Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak 
isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara 
İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
"Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında 
Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli 
tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin 
veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. 
 
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na; 
- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber 
yetki belgelerini, 
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, 
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek 
hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. 
 

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden 
düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.idealistdanismanlik.com.tr  internet 
adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy 
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan 
vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı 
gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden 
atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan 
vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya 
vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden 
atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. 
 
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 Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, 
pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel 
Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek 
bulunmamaktadır. 

Şirketimizin Esas sözleşme tadil metni ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme 
Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in 
www.idealistdanismanlik.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu 
ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idealistdanismanlik.com.tr/
http://www.idealistdanismanlik.com.tr/


SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem 

maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu 

bölümde bilginize sunulmaktadır: 

 

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:  

 

İdealist Danışmanlık A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyeleri 

A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A grubu 

herbir payın 15 oy hakkı vardır. A grubu paylar sermayenin %10’unu, B grubu paylar ise 

%90’ını temsil etmektedir. 

 

Ortağın Adı, 

Soyadı/Unvanı 

Pay 

Grubu 
Pay Adedi Pay Tutarı 

Oy Hakkı 

Oranı (%) 

Pay Oranı 

(%) 

NAMIK KEMAL 

GÖKALP  
A 

950.000,00 950.000,00 62,50 10,00 

HEDEF GİRİŞİM 

SERMAYESİ YATIRIM 

ORTAKLIĞI A.Ş. 

B 

2.006.541,32 2.006.541,32 8,80 21,12 

DİĞER B 6.543.458,68 6.543.458,68 28,70 68,88 

TOPLAM 
 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00 100,00 

 

 

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek 

hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 

faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi. 

 

Yoktur. 

 

3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl 

içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile 

ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu 

kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek 

benzeri hususlar hakkında bilgi:  

 

Yoktur. 

 

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri 

Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem 

önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri: 

 

Yoktur. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş. 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 

 

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel 

Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. 

 

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki 

verilmesi, 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa 

geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına 

sunulacaktır. 

 

3. Esas sözleşmemizin 3. Maddesinin tadili hususunun karara bağlanması, 

 

Şirket esas sözleşmesinin ÜNVAN başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi hususu Genel 

Kurul’un onayına sunulacaktır 

 

4. Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve ortakların 

onayına sunulması, 

 

Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulacak olan Şirketimizin kâr dağıtım politikası 

aşağıdadır.  

 

KAR DAĞITIM POLİTİKASI  

 

Şirketimizde karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin 

tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 

Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Portföyünün büyümesinin yanı sıra yatırımcılarına 

yüksek temettü getirisi sağlamayı amaçlayan şirketimiz yönetim kurulunca ilgili mevzuat 

çerçevesinde;  

 

a) Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi arasındaki hassas dengenin 

bozulmaması, 

b) Dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması,  

c) Şirketin mali yapısı ve genel kârlılık durumu, 

 

dikkate alınarak dağıtılabilir kârın en az %20’sinin nakit ve/veya kaydi pay şeklinde 

dağıtılması öngörülmektedir. Nakit kar payı dağıtımı, en geç kar dağıtım kararının alındığı 

genel kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar 

payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir. Pay sahipleri için genel kurul kararı ile 

belirlenen nakit kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına kar payı 

ödemesi yapılmaz. Ayrıca, Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi 

yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılması halinde, Şirketimizin genel 

karlılık durumunu da dikkate alarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve 

diğer mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde ortaklarına nakit kar dağıtma ilkesi de 

benimsenmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla ortaklara 

temettü avansı dağıtılabilir. 

 

5. Dilek ve Temenniler 


