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(Ticaret Sicil Numarası : 217883) 
Şirketimizin 2020 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp 
karara bağlamak için 02.04.2021 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 bağlı değildir. 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 (EK-1) 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. 
  
Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na 
sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza 
Sertifikası’na sahibi olmaları ve MKK’nın E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi 
Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS 
üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.  
 
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza sahibi” pay sahiplerimiz veya 
vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi 
Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde 
toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.  
 
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 2020 yılına ait Finansal Tablolar, Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ve 2020 faaliyet yılına ait Yönetim 
Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu,  Bağımsız Denetim Raporu, 

http://www.metemtur.com/
http://www.mkk.com.tr/


Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı 
toplantı tarihinden önceki 21 gün öncesinden şirket merkez adresinde, www.metemtur.com internet 
sitemizde ve www. kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin 
incelemesine hazır bulundurulacaktır. 
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.   
 
Saygılarımızla, 

 

http://www.metemtur.com/

