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Yonetim Kurulu Ba�kanl1g1'ndan 
08.03.2023 Tarihli Olagan Genel Kurul ToplantISI'na Davet 
�irketimizin Olagan Genel Kurul Toplant1s1, a�ag1da yaz1l1 giindemi gбrii�iip karara 
baglamak йzere 08.03.2023 <;:ar�amba gunu saat 14:00'te �irket Merkezi Gursel Mahallesi, 
imrahor Caddesi, Kag1thane Polat Ofis 23/А Kat: 5 34400 Kag1thane/istanbul adresinde 
geп;ekle�tirilecektir. 
�irketimiz Рау Sahipleri, Olagan Genel Kurul Toplant1sшa fiziken (kirnlik ibraz etmek 
suretiyle) veya elektronik ortamda bizzat kendileri katilabildikleri gibi temsilcileri 
vas1tas1yla da katilabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katil1m, рау 
sahiplerinin veya temsilcilerinin guvenli elektronik irnzalan ile mumkundur. Bu nedenle 
Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de i�lem yapacak рау sahiplerinin oncelikle 
Merkezi Kay1t Kurulu�u А.�. (МКК) е-МКК Bilgi Portalma kaydolarak ileti�irn bilgilerini 
kaydetmelerinin yanmda аупса guvenli elektronik imzaya da sahip olmalaп gerekmektedir. 
Е-МКК Bilgi Portalшa kaydolmayan ve guvenli elektronik imzalaп bulunmayan рау 
sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula kat1lmalan mumkun 
degildir. 
Toplant1ya elektronik ortamda kat1lmak isteyen рау sahiplerinin veya temsilcilerinin 
"Anonim �irketlerde Elektronik Ortamda Yapilacak Genel Kurullara ili�kin Yonetmelik 
(EGKS)" ve "Anonirn �irketlerin Genel Kurullannda Uygulanacak Elektronik Genel Kurul 
Sistemi Hakkшda TeЫig" hukumlerine uygun olarak yukumluluklerini yerine getirmeleri 
gerekmektedir. 
Toplant1ya bizzat i�tirak edemeyecek ortaklaпm1zш оу haklaпm vekil aracil1g1yla 
kullanabilmeleri i<;in, i<;erigi en az ekteki omege uygun olarak duzenleyecekleri veya �irket 
merkezi ile www.trendgyo.com.tr adresindeki �irket intemet sitesinden, temin 
edebilecekleri ve Sennaye Piyasas1 Kurulu'nun П-30.1 sayil1 teЫiginde ongorulen husustan 
da yerine getirerek, imzas1 noterce onaylanm1� vekaletnamelerini ibraz enneleri veya noter 
onayl1 olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda dependencies irnza beyan1mn eklenmesi 
veya EGKS uyannca elektronik yontemle vekil atamalaп gerekmektedir. EGKS uyannca 
Elektronik Genel Kurul sistemi uzerinden elektronik yontemle atanm1� olan vekilin aynca 
bir vekalet belgesi ibraz1 gerekli olmaksizm, Genel Kurula fiziken veya EGKS Uzerinden 
katilabilirler. 
Toplant1ya bizzat i�tirak edecek ortaklarIШIZ ile vekalet belgesi veya EGKS йzerinden 
atanan vekillerin toplant1da kirnlik belgesi ibraz1 zorunludur. Kayden izlenen рауlап tevdi 
edecek olan рау sahiplerinin, рау senetlerinden dogan Genel kurul toplant1sma katilma ve 
оу hakkшm tevdi edilen tarafmdan kullamlabilmesi i<;in; "Anonirn �irketlerin Genel Kurul 
Toplantilannm Usul ve Esaslar1 ile Bu Toplantilarda Bulunacak Gumruk ve Ticaret 
Bakanl1g1 Temsilcileri Hakkmda Yonetmelik" hukumleri dogrultusunda, omekleri 
yonetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara ili�kin Temsil Belgesi" ve "Talimat 
Bildirim Fonnu" duzenlemeleri ve tevdi edilenlerin de ilgili hukumlere uygun surette 
haz1rlanan belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerekli yetkilendirmenin yukar1da 
belirtilen �artlann yerine getirilmesi ko�uluyla Elektronik Genel Kurul Sistemi uzerinden 
yapilmas1 da mumkundur. 
6102 sayil1 Turk Ticaret Kanunu'nun 415 hi<;i maddesinin 4. uncu fikras1 ve Sennaye 
Piyasas1 Kanunu'nun 30 uncu maddesinin I inci fikras1 uyannca, Genel Kurula kat1lma ve 
оу kullanma hakkI, paylarmm depo edilmesi �artma bagl1 degildir. Bu <;er<;evede, рау 
sahiplerimizin Genel Kurul Toplant1s1'na kat1lmak istemeleri durumunda, paylann1 Ыоkе 
etmelerine gerek bulunmamaktad1r. 
2022 yilшa ait Bilan<;o, Gelir-Gider TaЫosu ve Faaliyet Rарощ Bag1msiz Denetim Raporu 
ve kar dag1tIШ1 hakkmdaki Yonetim Kurulu teklifI toplant1 tariliinden 21 gun oncesinden 
itibaren �irket merkezinde sауш ortaklanm1zm tetkikine haz1r tutulmaktad1r. Аупса saym 
ortaklanmiz www.trendgyo.tr adresli intemet sitemizden Bilaщo, Gelir-Gider TaЫosu ve 
Bag1ms1z Denetim Raporuna ula�abileceklerdi 

TREND GAYRiмENКUL YATIRIМ ORTAКLIGI ANONiM �iRКETi 
08.03.2023 TARiнLi OLAGAN GENEL КURUL TOPLANТI GUNDEMi 
1. A<;III� ve Т oplant1 Ba�kan1'nm se<;ilmesi,
2. �irket Yonetirn Kurulu'nca haz1rlanan 2022 yil1 Faaliyet Raporunun okunmas1,
mйzakeresi ve onaylanmas1,

3.2022 yil1 hesap donemine ili�kin BagIШs1z Denetirn Rapor Ozeti'nin okunmas1, 
4. Sennaye Piyasas1 Kurulunun П.14.1 no'lu Sennaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya
ili�kin Esaslar TeЫigi'ne gore haz1rlanm1� olan mali taЫolarm okunmas1 ve muzakere
edilerek Genel Kurul'un onayma sunulmas1,
5. Yonetirn Kurulu uyelerinin 2022 yil1 faaliyetleri nedeniyle ауп ayn ibra edilmeleri,
6. 31.12.2022 hesap donemine ait Yonetim Kanunu'nun kar dag1tIШшa ili�kin teklifinin
mйzakere edilerek karar almmas1,
7. Sennaye Piyasas1 Kurulu П-17.1 Kurumsal Yonetirn TeЫigi geregince Yonetim Kurulu
uyeleri ve ust duzey yoneticilere yil i<;erisinde saglanan menfaatler hakkmda рау
sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanmas1,
8. Turk Ticaret Kanunu ve Sennaye Piyasas1 Kurulu duzenlemeleri geregince Yonetirn
Kurulu tarafшdan onerilen Bag1msiz Denetim Kurulu�u se<;irninin onaylanmas1,
9. Yonetirn Kurulu Uyelerine 2022 yil1 i<;in verilecek huzur hakk1 tutanmn belirlenmesi ve
karara baglanmas1,
10. �irket'in 2022 yil1 i<;inde yapt1g1 bag1�lar hakkinda bilgi verilmesi ve 2023 yilmda
yapilacak bag1�lar i<;in ust sm1r belirlenmesi, 
11. �irket'in i<; kaynaklardan Sennaye artIГIШI ve Kay1tl1 Sennaye Tavan1 limit ve sure
degi�ikliklerinin yer ald1g1 ve Sennaye Piyasas1 Kurulu tarafшdan onaylanan "Esas
Sozle�me Tadil Metni'"nin Genel Kurul onayma sunulmasma,
12. �irket'in 2015, 2016, 2018 ve 2019 y1llanna ili�kin ge<;mi� yil karlarmdan TTK'nm 519.
Maddesi uyarmca yedek ak<;elerin aynlmas1 hakkinda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sennaye Piyasas1 Kurulu П-17.1 Kurumsal Yonetirn TeЫiginin 9-10. maddeleri
<;er<;evesinde 2022 yil1 i<;erisinde ili�kili taraflarla yapilan i�lemler hakkmda Genel Kurul'a
bilgi verilmesi.
14. Sennaye Piyasas1 Kurulu'nun III-48.1 "Gayrirnenkul YatIГIШ Ortakl1klanna ili�kin
Esaslar TeЫiginin" 37. maddesi <;er<;evesinde ortaklara bilgi verilmesi,
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15. Yonetirn kontrolunu elinde bulunduran рау sahiplerine, Yonetirn Kurulu Uyelerine,
idari sorumlulugu bulunan yoneticilere ve bunlarm е� ve ikinci dereceye kadar kan ve s1hri
yakшlanna; Turk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri <;er<;evesinde izin verilmesi ve
Sennaye Piyasas1 Kurulu П-17.1 Kurumsal Yonetirn TeЫiginin 1.3.6 Kurumsal Yonetirn
ilkesi dogrultusunda 2022 yil1 i<;erisinde bu kapsamda ger<;ekle�tirilen i�lemler hakkшda
рау sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve Goru�ler.
Ka�e-imza

VEКALETNAME 
TREND GAYRiМENКUL YATIRIM ORTAКLIGI A.�. 
TREND GAYRiМENКUL YAТIRIM ORTAКLIGI A.�_'nin 08.03.2023 gunu, saat 
14.00'te �irket merkezi Gursel Mahallesi, imrahor Caddesi, Kag1thane Polat Ofis 23/А Kat: 
5 34400 Kag1thane/istanbul adresinde yapilacak olan Ilagan Genel Kurul Toplant1s1'nda 
a�ag1da belirttigirn goru�ler dogrultusunda beni/Ьizi temsile, оу venneye, teklifte 
bulunmaya ve gerekli belgeleri irnzalamaya yetkili olmak йzere a�ag1da detayl1 olarak 
tan1tilan .............................. 'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz. 
Vekilin (*); 
Ad1 Soyad1 /Ticaret Unvan1: 
Т.С. Kimlik NoNergi No, Ticaret Sicili ve Numaras1 ile Mersis numaras1: 
(*) Yabanc1 uyruklu vekiller 1<;ш amlan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmas1 
zorunludur. 

А. TEMSiL YETкiSiNiN КAPSAMI 
A�ag1da verilen I ve 2 numaral1 Ьolumler i<;in (а), (Ь) veya (с) �Iklarmdan biri se<;ilerek 
temsil yetkisinin kapsam1 belirlenmelidir. 
• Genel Kurul Giindeminde Yer Alan Hususlar Hakkшda;
а. Vekil kendi gorusu dogrultusunda оу kullanmaya yetkilidir.
Ь. Vekil ortaklik onerileri dogrultusunda оу kullanmaya yetkilidir.
с. Vekil a�ag1da taЫoda belirtilen talimatlar dogrultusunda оу kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: 
Рау sahibi tarafшdan (с) �•kkmш se<;ilmesi durumunda, gundem maddesi ozelinde 
talirnatlar ilgili genel kurul gundem maddesinin kar�1sшda verilen se<;eneklerden birini 
i�aretlemek (kabul veya red) ve red se<;eneginin se<;ilmesi durumunda varsa genel kurul 
tutanagma yazilmas1 talep edilen muhalefet �erhini belirtmek suretiyle verilir. 
Gundem Maddeleri (*) 
Kabul: -
Red: -
Muhalefet �erhi: -

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapilmamaktad1r. 
(*) Azl1gш ayn bir karar taslag1 varsa bu da vekaleten оу verilmesini teminen aynca 
belirtilir. 
• Genel Kurul Toplant1sшda ortaya c;1kabllecek diger konulara ve ozellikle azl1k
haklannш kullaшlmasшa iЩkin ozel talimat:
• Vekil kendi goru�u dogrultusunda оу kullanmaya yetkilidir.
• Vekil bu konularda temsile yetkili degildir.
• Vekil a�ag1daki ozel talirnatlar dogrultusunda оу kullanmaya yetkilidir.
OZEL TALiмATLAR: Varsa рау sahibi tarafшdan vekile verilecek ozel talirnatlar
burada belirtilir.
А. Рау sahibl a�ag1daki sec;eneklerden Ьirini sec;erek vekilin temsil etmesini istedigi
paylan belirtir.
• A�ag1da detay1 belirtilen paylanmm vekil tarafmdan temsilini onayl1yorum.
• Т ertip ve Serisi: *
• Numarasi/Grubu: **
• Adet-Nominal Degeri:
<;) Hamiline-Nama У azil1 Oldugu: *
е) Рау sahibinin sahip oldugu toplam paylara/oy haklanna oran1
*Kayden izlenen paylar i<;in bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar i<;in numara yerine varsa gruba ili�kin bilgiye yer verilecektir.
• Genel Kurul gununden bir gun once МКК tarafmdan haz1rlanan genel kurula katilabilecek
рау sahiplerine ili�kin listede yer alan paylarIШш tumunun vekil tarafшdan temsilini
onayl1yorum.

Рау Sahiblnin Ad1 Soyad1 veya Unvaш (*) 
Т.С. Kimlik NoNergi No, Ticaret Sicili ve Numaras1 ile МERSiS numaras1: 
Adresi: 
(*) Yabanc1 uyruklu vekiller 1<;ш amlan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmas1 
zorunludur. 
imzas1 

т.с. KOCAELi TiCARET siciLi МUDURLUGU'NDEN 

ilan S1ra No: 912 
МERSiS No: 0360067117800001 
Тicaret Sicil/Dosya No: 34630 

Тicaret Unvaш: 

(18061778) 

ЕRКА РЕТRОкiмУА LO.Jisтiк YEDEK PAR<;A отомотiv SANAYi 
TiCARET LiмiTED �iRКETi 

Adres : Ovac1k Mah. Kullar Cad. No: 209 Ba�iskele / Kocaeli 
Yukar1da bilgileri verilen �irket ile ilgili olarak a�ag1da belirtilen hususlar mudurlugumйze 
ibraz edilen belgelere istinaden ve Turk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.2.2023 
tariliinde tescil edildigi ilan olunur. 
Tescil Edilen Hususlar:Kurulu� 
Tescile Delil Olan Belgeler:�irket Sozle�mesi Kocaeli Ticaret Sicili Mudurlugu 
Huzurunda 14.2.2023 Tarihinde imzalanm1�t1r. 

(Devam1 658.Sayfada) 




