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İ L A N 

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet 
  

             Şirketimizin 2016 Yılına ait Olağanüstü Genel kurul Toplantısı  21 ARALIK 2016  tarihi 
ÇARŞAMBA  günü saat 14.00 de Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa / İZMİR 
adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır. 
             Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet 
Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde ekte sunulan Vekâletname örneğini Noter tasdikli 
olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri 
sunmaları gerekmektedir. Paylarının bir aracı kurum veya bankaya tevdi etmiş pay sahipleri, 28.11.2012 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu 
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve 
“Talimat Bildirim Formu” düzenlenmek suretiyle  paylarını tevdi ettikleri kuruluşları temsilci olarak 
yetkilendirebilirler.   
 
 

Saygılarımızla, 
YÖNETİM KURULU 

 
 
GÜNDEM: 
 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,  

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,  

3. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’nci maddesi 

kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu’nun II-23.1 

No.lu Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın 

ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin 

aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,  

a) Gündemin 4. maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek 
pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, 1,00 TL. Nominal değerli beher pay için 
0,67 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, 
b) Gündemin 4. maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı 
nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi 
şartının aranacağı,  ancak toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının 
hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,  
c) İlgili gündem maddesinin Genel Kurul’da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin 
Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin madde 7 çerçevesinde, TTK’nın 436. Maddesinin 1. 
Fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim 
kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel 
nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem 
kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy 
kullanabileceği, Gündemin 5. maddesinin oylanmasında II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin 
Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 9/5 son cümlesi düzenlemesi uyarınca, Tebliğ 7. 
maddesi ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekillerin 
oy kullanabileceği,  
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d) SPK.’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 
9’uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için 
kullanılmasının zorunlu olduğu,  
e) SPK.’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı 
fıkrası hükümleri dâhilinde, “ayrılma hakkı” kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul 
Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım 
süresinin 10 (on) iş günü olacağı,  
f) SPK.’nun 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, 
Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine 
ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” 
kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay 
sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği,  
g) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı’nda red edilmesi durumunda “ayrılma hakkının 
doğmayacağı,  
h) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri 
dâhilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam 
maliyetin 200.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin 
gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış olduğu, hususları pay sahiplerinin 
bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul’da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.  

4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren İzmir İli, 

Kemalpaşa İlçesi, Ulucak Mahallesi, 481.11.B Pafta, 495 Ada, 8 Parsel sayısında kayıtlı, toplamı 

10.507,00 m2 Arsa ve 5276 m2 Bina taşınmazımızın satışının yapılması pay sahiplerinin onayına 

sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası 

hükümleri dâhilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği 

toplam maliyetin 200.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 

işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının pay sahiplerine açıklanması,  

 
5. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri 

dâhilinde; Gündemin 4. Maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak 

zorunda kalabileceği toplam maliyetin 200.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından 

onaylanmış olsa bile 4 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya 

sunulması,  

 
6. Dilekler ve Kapanış. 


