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4 MART 2020 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI  

BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI  

Şirketimizin 04.02.2020 tarihinde toplanan ancak TTK 418'nci maddesi gereği ve ana 

sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2. Olağanüstü 

Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 04 Mart 2020 Çarşamba 

günü saat 11:00’de, OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / 

ANKARA adresinde yapılacaktır. 

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 

hazırlanan “Pay Sahipleri Listesi”nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen 

kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.  

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik 

imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul 

Sistemi’nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-MKK bilgi 

portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da 

sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları 

bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün 

değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin 

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim 

Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ 

hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerde Elektronik 

Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik’in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde 

yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin 

uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir. 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun 

olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek 

noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel 

Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli 

değildir.  

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan şirketimizin 

www.ostimyatirim.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0312 3853409) bilgi 

edinebilirler.  

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.  

Saygılarımızla,  

YÖNETĠM KURULU 

  

http://www.ostimyatirim.com.tr/
Tel:0
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OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMĠ 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 

3. Gündemin 5’inci maddesinde görüşülecek olan; Satış işlemine ilişkin olarak “Önemli 

Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)’nin 

“Ayrılma Hakkı Kullanımı” başlığını taşıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına göre aşağıda 

belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi, 

a) Söz konusu işlemlerin SPK’nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar 

ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı 

tebliğin “Ayrılma Hakkının Kullanımı’’ başlıklı 9’uncu maddesine göre işlemin 

onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten 

pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,  

b) SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 

Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri 

çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin ilk kamuya açıklandığı tarihten önceki 

otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı (1,4378 TL) olduğu,  

c) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu 

maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının 

onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı 

ve 10 (on) iş günü süreceği,  

d) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu 

maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu 

payların grup ayırmaksızın tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,  

e) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu 

maddesinin 7’nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma 

hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum 

nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı 

(ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı 

kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce 

ödeneceği,  

f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı’nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının 

doğmayacağı,  

g) Gündem’in 4. maddesinde görüşülecek olan Yönetim Kurul’unun SPK’nun II-23.1 

Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 5’inci 

fıkrası hükümleri dâhilinde; “Ayrılma hakkı” kullanımında “Satış” işlemine olumsuz oy 

kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerinin 

paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği 

toplam maliyet ile ilgili olarak 5.000.000 TL nominal değerli pay ile sınırlı olmak kaydıyla 

üst sınır getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu Teklifi’nin Genel Kurulca aynen kabulü, 

değiştirilerek kabulü veya reddi durumlarına binaen “Satış” işleminin gerçekleştirilmesi 

veya gerçekleştirilmemesi hususunun Gündem’in 6.nci maddesinde tekraren Genel 

Kurul’un onayına sunulacağı, 

hususlarında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 
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4. SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu 

maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri dâhilinde; “Ayrılma hakkı” kullanımında “Satış” 

işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına 

işleten pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak 

zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak 5.000.000 TL nominal değerli pay ile 

sınırlı olmak kaydıyla üst sınır getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu kararının 

görüşülmesi ve karara bağlanması, 

5. Şirketimizin Ostim’de bulunan 42714 ada 2 parsel, 17177 ada 1 parsel ve 42782 ada 1 

parseldeki gayrimenkullerimiz KDV hariç 46.296.296,30 TL karşılığında İstanbul Huzur 

Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı İktisadi İşletmesi'ne satılmasının Genel Kurulun 

onayına sunulması 

6. Gündem’in 5.maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı 

tutanağına işleten pay sahiplerimizin “paylarının” (“oy haklarının”) miktarının, gündemin 

4’üncü maddesinde karara bağlanan “Üst Sınırı” aştığının belirlenmesine bağlı olarak 

satış işleminden vazgeçilmesinin veya üst sınırın, Gündem’in 5. maddesinde kullanılan 

olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile satış işleminin gerçekleştirilmesinin bir 

kez daha Genel Kurul’un onayına sunulması  

7. Dilek, temenni ve kapanış. 
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VEKÂLETNAME 

OSTĠM ENDÜSTRĠYEL YATIRIMLAR VE ĠġLETME A.ġ.’ye 

 

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş.’nin 4 Mart 2020 Çarşamba günü, Saat:11:00’de, 

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA adresinde 

Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy 

vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı 

olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.  

Vekilin  
(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.) 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:   : 

TC Kimlik No/Vergi No   : 

Ticaret Sicili Numarası ile MERSĠS numarası : 

 

A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI 

 

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı 

belirlenmelidir. 

 

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 

Talimatlar: 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde 

talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini (kabul 

veya ret) işaretleyeceklerdir. Ret seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması 

talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da 

vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  

 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının 

kullanılmasına iliĢkin özel talimat: 
 a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.  

 c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 

ÖZEL TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 

belirtilir.  

GÜNDEM MADDELERİ(*) KABUL 
 

 

RET MUHALEFET ŞERHİ 

1.    

2.    

3.    
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B) PAY SAHĠBĠ AġAĞIDAKĠ SEÇENEKLERDEN BĠRĠNĠ SEÇEREK VEKĠLĠN 

TEMSĠL ETMESĠNĠ ĠSTEDĠĞĠ PAYLARI BELĠRTĠR. 

 

1. AĢağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve Serisi (*)   : 

b) Numarası/Grubu (**)  : 

c) Adet-Nominal değeri:  : 

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı : 

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*) : 

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam 

paylara/oy haklarına oranı  : 

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.) 

 

 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula 

katılabilecek pay sahiplerine iliĢkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından 

temsilini onaylıyorum. 

 

Pay Sahibinin  
(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.) 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:    : 

TC Kimlik No/Vergi No    : 

Ticaret Sicili Numarası ile MERSĠS numarası : 

Adresi       : 

ĠMZA       : 

 

 

 

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir. 
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SERMAYE PĠYASASI KURULU DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK 

AÇIKLAMALARIMIZ  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması 

gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:  

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları  

Şirketin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 76.231.000 adet paya 

bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 8.482.600 adet hamiline yazılı A Grubu ve 67.748.400 

adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.  

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 11. Maddesine göre “olağan ve olağanüstü Genel 

Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay 

sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. (A) grubu hisselerin oy 

kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece (A) grubu hisse toplamının 

%40’ına (Kırk) kadar geçerlidir. Bundan fazla (A) grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler 

için oyda imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (Bir) oy hakkı vardır.” 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

  31 Aralık 2019 

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Grubu 
Pay Oranı 

(%) 

Sermaye 

Tutarı (TL) 

Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 
A 3,55 2.701.728 

B 1,70 1.300.001 

Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma 

Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı 

A 4,05 3.085.114 

B 0,00 1 

Diğer 
A 3,53 2.695.758 

B 87,17 66.448.398 

Toplam 

A 11,13 8.482.600 

B 88,87 67.748.400 

  100 76.231.000 

 

2. ġirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet DeğiĢiklikleri 

Hakkında Bilgi:  

Şirketimizin, banka ve piyasa borçlarının ödenmesi ve fon kalması halinde yeni yatırım 

fırsatlarını değerlendirmek amacı ile Ostim'de bulunan 42714 ada 2 parsel, 17177 ada 1 parsel ve 

42782 ada 1 parseldeki gayrimenkullerin 46.296.296,30 TL karşılığında İstanbul Huzur Hastanesi ve 

Dinlenme Evleri Vakfı İktisadi İşletmesi'ne satışı gerçekleşmiştir.  

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına ĠliĢkin 

Talepleri Hakkında Bilgi:  

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi’ne yazılı olarak 

iletmiş oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate 

alınmasına özen gösterilir.  

Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz 

konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.  
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2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ 

1. AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığı'nın oluĢturulması, 

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nın 28 Kasım 2012 tarih ve 

28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayınlamış olduğu “Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri 

seçer. Şirketimizin esas sözleşmesi gereği toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca 

ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip, bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu 

Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurulu başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul 

kendi arasından bir başkan seçer.  

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek 

Başkanlığı oluşturur. 

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı BaĢkanlığı’na yetki verilmesi, 

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na verilecek yetki ortakların 

oyuna sunulacaktır. 

3. Gündemin 5’inci maddesinde görüĢülecek olan; SatıĢ iĢlemine iliĢkin olarak “Önemli 

Nitelikteki ĠĢlemlere ĠliĢkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)’nin 

“Ayrılma Hakkı Kullanımı” baĢlığını taĢıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına göre aĢağıda 

belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi, 

 

a) Söz konusu iĢlemlerin SPK’nın II-23.1 Önemli Nitelikteki ĠĢlemlere ĠliĢkin Ortak 

Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu 

nedenle aynı tebliğin “Ayrılma Hakkının Kullanımı’’ baĢlıklı 9’uncu maddesine göre 

iĢlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet Ģerhini toplantı 

tutanağına iĢleten pay sahiplerinin paylarını ġirkete satarak ayrılma hakkına sahip 

olacakları,  

b) SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” baĢlığını taĢıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-

23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” baĢlığını taĢıyan 10’uncu maddesi 

hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay baĢına iĢlemin ilk kamuya açıklandığı 

tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluĢan ağırlıklı ortalama fiyatı (1,4378 TL) 

olduğu,  

c) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” baĢlığını taĢıyan 

9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması 

hisse satıĢının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) iĢgünü 

içinde baĢlanacağı ve 10 (on) iĢ günü süreceği,  

d) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” baĢlığını taĢıyan 

9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip 

olduğu payların grup ayırmaksızın tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,  

e) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” baĢlığını taĢıyan 

9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin 

ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı 

kurum nezdindeki ġirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak 

satıĢı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleĢtireceği; ayrılma hakkını kullanmak için 

aracı kuruma baĢvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satıĢı takip eden iĢgünü 

ġirketimizce ödeneceği,  

f) ĠĢlemin Genel Kurul Toplantısı’nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının 

doğmayacağı,  

g) Gündem’in 4. maddesinde görüĢülecek olan Yönetim Kurul’unun SPK’nun II-

23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” baĢlığını taĢıyan 9’uncu maddesinin 
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5’inci fıkrası hükümleri dâhilinde; “Ayrılma hakkı” kullanımında “SatıĢ” iĢlemine 

olumsuz oy kullanarak muhalefet Ģerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına iĢleten 

pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, ġirketimizin katlanmak 

zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak 5.000.000 TL nominal değerli pay ile 

sınırlı olmak kaydıyla üst sınır getirilmesi Ģeklindeki Yönetim Kurulu Teklifi’nin Genel 

Kurulca aynen kabulü, değiĢtirilerek kabulü veya reddi durumlarına binaen “SatıĢ” 

iĢleminin gerçekleĢtirilmesi veya gerçekleĢtirilmemesi hususunun Gündem’in 6.nci 

maddesinde tekraren Genel Kurul’un onayına sunulacağı, 

Söz konusu madde hükümleri çerçevesinde genel kurula bilgi sunulacaktır. 

 

4. SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” baĢlığını taĢıyan 9’uncu 

maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri dâhilinde; “Ayrılma hakkı” kullanımında “SatıĢ” 

iĢlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet Ģerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına 

iĢleten pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, ġirketimizin 

katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak 5.000.000 TL nominal 

değerli pay ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır getirilmesi Ģeklindeki Yönetim Kurulu 

kararının görüĢülmesi ve karara bağlanması, 

Söz konusu madde hükümleri çerçevesinde genel kurulun vereceği karar doğrultusunda işlem 

yapılacaktır. 

 

5. ġirketimizin Ostim’de bulunan 42714 ada 2 parsel, 17177 ada 1 parsel ve 42782 ada 1 

parseldeki gayrimenkullerimiz KDV hariç 46.296.296,30 TL karĢılığında Ġstanbul Huzur 

Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesi'ne satılmasının Genel Kurulun 

onayına sunulması, 

Söz konusu madde hükmü gereğince gayrimenkul satış işlemi genel kurulun onayına 

sunulacaktır. 

 

6. Gündem’in 5.maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet Ģerhini Genel Kurul 

Toplantı tutanağına iĢleten pay sahiplerimizin “paylarının” (“oy haklarının”) 

miktarının, gündemin 4’üncü maddesinde karara bağlanan “Üst Sınırı” aĢtığının 

belirlenmesine bağlı olarak satıĢ iĢleminden vazgeçilmesinin veya üst sınırın, Gündem’in 

5. maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiĢtirilmesi sureti ile satıĢ 

iĢleminin gerçekleĢtirilmesinin bir kez daha Genel Kurul’un onayına sunulması, 

Söz konusu madde hükümleri çerçevesinde genel kurulun vereceği karar doğrultusunda işlem 

yapılacaktır. 

 

7. Dilek, temenni ve kapanıĢ. 


