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29 MART 2021 TARİHLİ, 2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 

TOPLANTISI’NA ÇAĞRI 
 

Şirketimizin tüzel kişiliği bünyesinde bulunan Ar-Ge Merkezi “Araştırma –Geliştirme ” faaliyeti 

ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesi’nin Kısmi bölünme yolu ile % 100 Bağlı Ortaklığımız 

olarak yeni kurulacak bir şirkete devrine ilişkin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 

Mart 2021 Pazartesi günü saat 11:00‘da Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans 

Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.  

 

 Şirketimizin pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik 

ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik 

ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel 

Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak 

isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 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 yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli 

tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin 

veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.  

  

 Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;  

- 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.  

 

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden 

düzenlettirecekleri ekte, Şirket Merkezimizde ve www.tumosan.com.tr  internet adresinde örneği 

bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı 

Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri 

veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar 

EGKS’ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir 

vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı’na 

hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, 

ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik 

göstermesi zorunludur.  

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesi’nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 30. Maddesi’nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, 

pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul 

Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. 

 
Şirketimizin Kısmi Bölünme Sözleşmesi, Kısmi Bölünme Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren “Genel Kurul 

Bilgilendirme Dokümanı”, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, 

Şirket’in www.tumosan.com.tr  adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve 

EGKS’nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur. 
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