
1 

 

Sicil No: 1073 

 
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU 

 

 

Şirketimizin 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2022 Perşembe günü, 

saat 09:00’da Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem 

maddeleri görüşülecektir. 

 

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

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usül ve Esasları 

Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların 

sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanacak ‘Pay Sahipliği 

Çizelgesi’ ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve 

www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir. 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu 

(MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı 

bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek 

kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. 

 

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda 

da katılabilecek ve elektronik ortamda genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt 

Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir. 

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla 

kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya 

vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.kutahyaporselen.com.tr adresindeki Şirket 

internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine 

getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri 

gerekmektedir.  

 

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

Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası 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. 

 

Şirketimiz’in 2021 faaliyet yılına ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız 

Dış Denetim raporu, Yönetim Kurulu Kar dağıtım önerisi, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme 

Dokümanı Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde 

ve www.kutahyaporselen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin 

incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

Saygılarımızla, 

 

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

http://www.mkk.com.tr/
http://www.kutahyaporselen.com.tr/
http://www.kutahyaporselen.com.tr/
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2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

 

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 

 

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki 

verilmesi, 

 

3. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 

 

4. 2021 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması, 

 

5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, 

görüşülmesi ve karara bağlanması, 

 

6. 2021 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek 

karara bağlanması, 

 

7. 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı 

ibralarının görüşülerek karara bağlanması, 

 

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 

 

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve 

işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunu seçimi ile 

ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 

 

10. 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2022 

hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2022 yılı bağış sınırının tespitine yönelik 

Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 

 

11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, 

üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 

Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı 

içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi, 

 

12. Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş 

olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi, 

 

13. Kapanış 

 

 

 

 

 

 


