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ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI 

 

Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı 

gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 20 Mart 2017 Pazartesi günü, saat 10:30’da 

Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A Kule Blok Kat: 7 D:9 34660 Üsküdar 

/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. 

 

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olan ortaklarımız, fiziki veya elektronik 

ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılarak oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik 

ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip 

olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 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 işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi 

halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. 

 

6102 sayılı 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 bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi 

Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve “Genel Kurul Pay 

Sahipleri Çizelgesi”nde adı yer alan  ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına 

katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz 

etmeleri şarttır.  

 

“Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi” Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden 

bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30’a kadar MKS Mevitas 

uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Kimlik bilgilerini MKK sisteminde ihraççıya 

kısıtlayan yatırımcılar bu listede yer almayacaklarından dolayı genel kurula katılamayacaklardır. 

Genel kurula katılabilmeleri için sisteme tanımlanmış olan kısıtın kaldırılması gerekecektir. 

Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemesi durumunda 

kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu 

aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce  saat 16:30’a kadar söz 

konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız 

Şirketimizin Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyecek ve oy kullanamayacaktır. Konu ile ilgili 

olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir. 

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun 

olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 Sayılı Tebliği’nde öngörülen diğer 

hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri  veya noterce onaylı 

imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Ortaklarımız vekaletname örneğini www.etilermarmaris.com.tr adresinden de temin edebilirler. 

 

 “Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı” ilan tarihinden itibaren Şirketimizin 

www.etilermarmaris.com.tr  adresindeki web sitesinde yer alacaktır. Vekaletname Örneği ile Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı  Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, 

toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi 

www.etilermarmaris.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

 

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz. 

 

Genel Merkez: Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A Kule Blok Kat: 7 

D:9 34660 Üsküdar /İSTANBUL  

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

