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2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET 

Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı , Yönetim Kurulu’nun 30/01/2015 tarihli almış 

olduğu karara istinaden; gündemdeki maddeleri görüşmek  ve karara bağlamak üzere 27/02/2015 Cuma günü, 

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

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 

tarih, 4/89 sayılı kararı gereği Payları MKK’da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (BİST 

İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel 

kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin BİST İkinci Ulusal Pazarda işlem görmesi nedeniyle bu genel 

kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır. 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 415. Maddesi 

uyarınca , Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden sağlanan pay sahipleri 

listesi dikkate alınarak Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri 

Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin kimlik göstererek, tüzel kişilerin 

temsilcilerinin de vekaletname ibraz ederek Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına fiziken katılmaları 

mümkündür. 

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, kayden izlenen paylar açısından, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan 

genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. 

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 bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu 

düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri 

durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve 

hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri 

Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, 

hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün 

önce saat 16:30' a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini 

engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan 

ortaklarımız Şirketimizin 2014  yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.  

Toplantıya fiziki olarak bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın 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. 

Şirketimizin 2014 yılına ait finansal tabloları, Bağımsız denetim raporu dipnotları, Yönetim Kurulu’nun Kar 

Dağıtımı Teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, bağış ve yardım 

politikası, esas sözleşme tadil tasarısı, vekaletname örneği  aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” Genel 

Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren  şirket merkezinde ve www.ulaslar.com.tr internet 

adresinde, kamuyu aydınlatma platformunda, MKK e-şirket portalında ortaklarımızın incelemesine hazır 

bulundurulacaktır. 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması 

hususu ilan olunur. 
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