
 

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 

20 Mayıs 2021 Tarihli Genel Kurul Toplantı İlanı 

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan 

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.05.2021 Perşembe 

günü saat 12.00’de aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmazı No. 4 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Şirket 

Merkezinde yapılacaktır. 

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına “fiziki ortamda” veya 

“elektronik ortamda” bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla 

katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya 

temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik 

Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle elektronik 

imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na 

kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli 

elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden 

elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. 

Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin daha 

geniş bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den almaları mümkündür. 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 

28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anonim 

Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 

29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anonim 

Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi 

Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini tam ve eksiksiz 

yerine getirmeleri gerekmektedir. 

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

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula 

katılma ve oy kullanım hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına 

bağlanmamıştır. Buna göre, hamiline yazılı pay sahiplerimizin Genel Kurula 

katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek 

bulunmamaktadır.   Hamiline yazılı pay sahibi olup da paylarını MKK’ya 

kaydettirmemiş ortaklarımız Genel Kurul toplantı başlangıç saatine kadar pay 



senetlerinin Şirket Merkezimizdeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’ne yatırarak veya 

bir bankaya yatırdıklarına dair makbuzu ibraz ederek genel kurul toplantısına 

katılabilirler. Hamiline yazılı pay sahibi olup da paylarını MKK’ya kaydettirmiş 

ortaklarımız Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak Genel Kurul Pay 

Sahipleri Çizelgesinde adı yer alacağı için gerçek kişi pay sahiplerimiz T.C Nüfus 

Hüviyet Cüzdanlarını, tüzel kişiler ise temsil belgesini ibraz ederek katılabilirler.  

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak 

pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini 

aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet  formu örneğini 

Şirketimiz Merkezine gelerek ya da www.torunlargyo.com.tr   internet adresinden 

temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı 

“Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması” Tebliğinde 

öngörülen hususları da yerine getirerek vekaletnamelerini ibraz etmeleri 

gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ekli vekaletname örneğine 

uygun olmayan vekaletnameler kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

Genel kurula elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın da MKK ile temasa 

geçmeleri ve genel kurula katılmak için gerekli iş ve işlemleri icra etmeleri 

gerekmektedir.  

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal 

Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Kȃr Dağıtım Teklifi genel kurul 

toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezi www.torunlargyo.com.tr   web sitesi 

ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin tetkiklerine 

sunulacaktır. 

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel 

Kurul’umuza iştiraklerini rica ederiz. 

Saygılarımızla, 
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