
 1 

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A. Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 
(Ticaret Sicil Numarası : 217883) 

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi 
görüşüp karara bağlamak için 05.04.2019 günü, saat 11.00’da Beyaz Karanfil Sokak No:13 3. Levent/ İstanbul 
adresinde yapılacaktır. 
 
6102 sayılı Yeni 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 kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin 
depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri 
çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını 
MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.  
 
Genel Kurula katılmak isteyen pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurula şahsen veya 
temsilcileri aracılığı ile katılabilirler veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu 
tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı 
ile katılabilirler.  
 
Pay sahipleri temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası 
Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket 
merkezimiz ile Şirketimizin www.metemtur.com internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu 
doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname 
formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.  
 
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına ; 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.  
 
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci 
tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 
internet adresi olan www.mkk.com.tr den bilgi alabilirler.  

 
Şirketimizin 2018 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,  Bağımsız Dış Denetleme 
Kuruluşu Raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün 
öncesinden şirket merkez adresinde, www.metemtur.com internet sitemizde ortakların incelemesine hazır 
bulundurulacaktır. 
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.   
 
Saygılarımızla, 
Yönetim Kurulu 
  
 

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. 
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 

 
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 
2- Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına 

yetki verilmesi,  
3- 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 
4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2018 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması 

ve görüşülmesi, 
5- 2018 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi, 
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6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara 
bağlanması, 

7- 2018 yılında oluşan zararının ve kar dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması 
8- Şirketin, 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin 

görüşülerek onaylanması, 
9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi, ücret haklarının belirlenmesi ve esas sözleşmeye göre görev 

sürelerinin belirlenmesi, 
10- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine üye seçimi hakkında karar  
11- Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması hakkında karar 
12- Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 
13- 2018 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi 

verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 
14- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi, 
15- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer haklar konusunda genel kurula bilgi 

verilmesi, 
16- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek 

karara bağlanması, 
17- Dilek ve temenniler   

  


