
 
 

 

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

 

Şirketimizin ekte gönderilen gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2016 Yılı Olağan Genel 

Kurul Toplantısı 29 Mart 2017 Çarşamba günü Saat:14.00’de, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. 

toplantının 13 Nisan 2017 Perşembe günü Saat:14:00'de Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu 

Nikah Salonunda adresinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, 

vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini 

Şirket birimlerimizden veya Şirketimizin www.kuyas.com.tr adresindeki internet sitesinden temin 

etmeleri ve bu doğrultuda 24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği   II-30.1 

Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı 

onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna 

ekleyerek   ibraz etmeleri gerekmektedir.  

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih 

ve 28395 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29/08/2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 

“Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” 

hükümlerine uygun olarak hükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Kimliklerinin ve 

hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu 

bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri 

durumunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 28/03/2017 günü 

saat 17:00 a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini 

engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.  

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay 

sahiplerinin, “Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda 

bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 

örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara ilişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim 

Formu” düzenlemeleri gerekmektedir. Şirketin 2016 Yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesabı ile Yönetim 

Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinden itibaren 

bir yıl süre ile Şirket merkezinde ve www.kuyas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay 

sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul gündem maddelerinin oylanmasında el 

kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 

ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.  

Saygılarımızla,  

YÖNETİM KURULU 


