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TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET 

Şirketin 2020  hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı , Yönetim Kurulu’nun 12/03/2021 tarihli almış 

olduğu karara istinaden; gündemdeki maddeleri görüşmek  ve karara bağlamak üzere 13/04/2021 Salı  günü, saat 

10:00‘da  Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042. Cad No:3/4 Çankaya Ankara  adresinde yapılacaktır. 

Şirketin 2020 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu Dipnotları, Yönetim Kurulu’nun Kar 

Dağıtım önerisini içeren kararı, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum 

Raporu, Vekaletname Örneği  ,Gündem Maddeleri İle Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine Uyum İçin 

Gerekli Açıklamaları İçeren “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün 

öncesinden itibaren  şirket merkezinde ve www.ulaslar.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma 

Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun  elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine hazır 

bulundurulacaktır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı “Kaydileştirilen 

Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketce Merkezi Kayıt 

Kuruluşu’ndan sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi” ne göre düzenlenir. Sadece listede adı yer alan pay sahipleri 

Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişi temsilcilerinin 

de vekaletname ibraz etmeleri şarttır. 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak 

düzenlemeleri veya  vekalet formu örneğini Şirket internet adresinden (www.ulaslar.com.tr) temin etmeleri ve 

noterce onaylanmış imzalı vekaletnamelerini veya kendi imzalarını taşıyan vekaletnamelerine noter onaylı imza 

beyanlarını ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.  

Elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibrazı gerekli 

değildir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir. 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

30 uncu maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına 

bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 

paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.  

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma 

hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 

Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, salgının 

yayılmasının engellenmesi amacıyla, özellikle şirket genel kurullarının yoğunluğu dikkate alınarak genel kurul 

toplantıları bakımından T.C. Ticaret Bakanlığı’nca bir dizi tedbir açıklanmıştır. Bu tedbirler çerçevesinde; 

Elektronik genel kurul sistemini kullanan ve genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerde salgının 

önlenmesi amacıyla genel kurul toplantısındaki pay sahiplerinin fiziki katılımın asgari düzeyde tutulmasını 

teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda 

katılım sağlamaları tavsiye edilmiştir. 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
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