
 

 
 
 
 
(Ticaret Sicil Müdürlüğünden) 
 
 
 

YETKİ BELGESİ 
 
 
 ………….… Organize Sanayi Bölgesinde adına tahsisli ……….... nolu parsel maliki olarak, 
……………. Organize Sanayi Bölgesi’nin …………..… tarihinde …………………………………….… Toplantı 
Salonunda ……00 de yapılacak olan 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsımı temsilen 
katılmaya, oy kullanmaya, kararlar almaya, alınacak kararları kabul veya redde, seçmeye ve 
de seçilmeye, münferiden mezun ve yetkili olmak üzere..............................................oğlu/kızı  
.......................................................’ı  yetkili kıldık.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖNEMLİ NOT: Yetki belgesi ilgilinin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Memurluğundan (Genel Kurul 
tarihinden önceki son üç ay içerisinde) alınacak olup, ya “tam yetki belgesi” ya da “yukarıdaki 
ifadeleri içeren yetki belgesi” olacaktır. 
 
 
 
OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  
Genel kurulda oy hakkı ve temsil 
            MADDE 29 –(1) Genel kurul yapma hakkını elde etmiş OSB’lerdeki  her katılımcı, kendisi veya temsil ve 
ilzama yetkili bir temsilcisi ile genel kurulda temsil edilir. Katılımcılardan gerçek kişi olanların kendisi, tüzel kişi 
temsilcisi olan gerçek kişilerin ise temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve 
bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair son üç ay içinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili 
memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi ibraz etmeleri halinde genel kurula katılımcı olarak iştirak eder. 
(2) Katılımcılar, genel kurulda noter tasdikli vekaletname ile temsil edilebilir. Vekil sıfatıyla genel kurula 
katılanlar, ancak bir katılımcıyı temsil edebilir. 
(3) Kiracılar, genel kurula dinleyici olarak katılabilir. 
(4) Katılımcıların vekil aracılığıyla temsil edilebilmesi için; vekalet veren temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili 
gerçek kişiye ait ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş belgenin ibraz edilmesi gerekir. Vekaletnamede, 
katılımcının açık unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı soyadı vekaleti verenin adı soyadı 
ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekaletnameler 
geçersizdir. Vekaletnameler, ait olduğu toplantı ve hukuken bunun devamı sayılan genel kurul toplantısı için 
geçerlidir. Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla yahut 
herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı 
sayılır. 
(5) Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyelerine vekalet verilemez. 


