LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ
Eski Metin
Yeni Metin
Genel Kurul
Genel Kurul
Madde 11
Madde 11
Şirketin hissedarları senede en az bir defa Genel
Şirketin hissedarları senede en az bir defa
Kurul halinde toplanırlar. Şirket Genel Kurulunun çalışma Genel Kurul halinde toplanırlar. Şirket Genel
esas ve usulleri hakkında iç yönergesi doğrultusunda Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç
toplanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen yönergesi doğrultusunda toplanır. Genel kurul toplantı
usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra,
sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı
dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü
tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.
iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden
Şirketin Internet sitesinde, genel kurul toplantı asgari üç hafta önceden yapılır.
ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken
Şirketin Internet sitesinde, genel kurul toplantı
bildirim ve açıklamalar yapılır.
Kanuna ve Esas ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması
Sözleşme hükümlerine uygun surette ve şekilde toplanan gereken bildirim ve açıklamalar yapılır. Kanuna ve
Genel Kurul hissedarların tamamını temsil eder. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette ve şekilde
suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek toplanan Genel Kurul hissedarların tamamını temsil
muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır eder. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan
bulunmayanlar hakkında da muteberdir.
kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir.
toplanırlar. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak
devresinin sonundan itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü toplanırlar. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap
süre içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu devresinin sonundan itibaren ilgili mevzuatın
toplantıda Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ve öngördüğü süre içerisinde ve senede en az bir defa
gündeme dâhil diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar toplanır. Bu toplantıda Şirketin yıllık işlemleri ve
verilir. Genel Kurul, kanunda ve Esas Sözleşmede açıkça hesapları ve gündeme dâhil diğer hususlar incelenerek
öngörülen hallerde karar almaya yetkilidir. Olağanüstü gerekli kararlar verilir. Genel Kurul, kanunda ve Esas
Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve Sözleşmede açıkça öngörülen hallerde karar almaya
zamanlarda ve TTK ile bu Esas Sözleşmede yazılı yetkilidir. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin
hükümlere göre toplanır ve karar alır.
gerektirdiği hal ve zamanlarda ve TTK ile bu Esas
Genel Kurul toplantısına katılım ve oy kullanma Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar
hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı’na aykırı alır.
olmamak şartı ile TTK. ve Anonim Şirketlerin Genel
Genel Kurul toplantısına katılım ve oy
Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu kullanma hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı’na
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı aykırı olmamak şartı ile TTK. ve Anonim Şirketlerin
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu
Genel Kurul, süresi dolmuş olsa dahi, Yönetim Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.
Tasfiye Temsilcileri
Hakkında
Yönetmelik
hükümleri
memurları da görevleri ile ilgili konular için Genel uygulanır.
Kurulu toplantıya çağırabilirler. Kanunda yazılı hallerde,
Genel Kurul, süresi dolmuş olsa dahi,
mahkemenin izni ile tek bir pay sahibi de Genel Kurulu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.
toplantıya çağırabilir. Şirketin sermayesinin en az %5’ine Tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için
sahip olan hissedarlar gerekçe ve gündemi de bildirmek Genel Kurulu toplantıya çağırabilirler. Kanunda yazılı
suretiyle Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel hallerde, mahkemenin izni ile tek bir pay sahibi de
Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanılmasını Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.
Şirketin
istedikleri konuları gündeme koymasını Yönetim sermayesinin en az %5’ine sahip olan hissedarlar
Kurulundan isteyebilirler. Yönetim Kurulu çağrıyı kabul gerekçe ve gündemi de bildirmek suretiyle Genel
ettiği takdirde, Genel Kurul en geç 45 gün içinde Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten
yapılacak şekilde toplantıya çağırılır. Aksi halde çağrı toplanacak ise, karara bağlanılmasını istedikleri
istem sahiplerince yapılır. Bu hususlarda TTK’nın ilgili konuları gündeme koymasını Yönetim Kurulundan
hükümleri uygulanır. Hisse sahiplerinin toplantıya iştirak isteyebilirler. Yönetim Kurulu çağrıyı kabul ettiği
hakları, toplantıda pay senedi malikinin durumu, üzerinde takdirde, Genel Kurul en geç 45 gün içinde yapılacak
intifa hakkı bulunan pay senedinden doğan oy hakkına şekilde toplantıya çağırılır. Aksi halde çağrı istem
ilişkin durum, hisse sahiplerinin Genel Kurullarda bilgi sahiplerince yapılır. Bu hususlarda TTK’nın ilgili
alma hakkı ve sır saklama mükellefiyetleri ile birlikte hükümleri uygulanır. Hisse sahiplerinin toplantıya
diğer hak ve mükellefiyetleri ile ilgili kaydi sistem iştirak hakları, toplantıda pay senedi malikinin durumu,
esasları göz önünde bulundurulma şartıyla TTK ve üzerinde intifa hakkı bulunan pay senedinden doğan oy
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.
hakkına ilişkin durum, hisse sahiplerinin Genel
Genel Kurulların, Şirketin İdare Merkezinde Kurullarda bilgi alma hakkı ve sır saklama
toplanması esastır. Ancak icap eden hallerde Yönetim mükellefiyetleri
ile
birlikte
diğer
hak
ve
Kurulunca belirlenen diğer elverişli bir yerde toplanabilir. mükellefiyetleri ile ilgili kaydi sistem esasları göz
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Genel
Kurul
toplantılarında
Bakanlık önünde bulundurulma şartıyla TTK ve Sermaye
Temsilcisinin bulunmasına ilişkin yasal düzenlemelere Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.
uyulur. Genel Kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri,
Genel Kurulların, Şirketin İdare Merkezinde
Hazirun Cetvelinin hazırlanması, çağrısız Genel Kurul toplanması esastır. Ancak icap eden hallerde Yönetim
toplanmasına dair hususlarda TTK, SPK ve ilgili diğer Kurulunca belirlenen diğer elverişli bir yerde
mevzuat hükümleri geçerlidir.
toplanabilir.
Genel
Kurul
toplantılarında
hissedarlar,
Genel
Kurul
toplantılarında
Bakanlık
kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin Temsilcisinin bulunmasına ilişkin yasal düzenlemelere
edecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Bu uyulur. Genel Kurula katılmaya yetkili olan pay
hususta SPK’nın vekâleten oy kullanılmasına ilişkin sahipleri, Hazirun Cetvelinin hazırlanması, çağrısız
düzenlemelerine uyulmak zorundadır. Yetkinin şekli Genel Kurul toplanmasına dair hususlarda TTK, SPK
Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.
Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilan edilir.
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar,
Genel Kurul toplantıları, şirket Genel Kurulunun kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin
çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergesi edecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Bu
doğrultusunda icra edilir. Genel Kurulda en az 1 Yönetim hususta SPK’nın vekâleten oy kullanılmasına ilişkin
Kurulu üyesi, murahhas üye ile denetçinin bulunması düzenlemelerine uyulmak zorundadır. Yetkinin şekli
zorunludur. Toplantı tutanaklarının tescil ve ilanı dâhil bu Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla
sürece müteallik sair hususlarda mevzuat hükümlerine Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilan edilir.
uyulur.
Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve
Genel Kurul toplantıları, şirket Genel
bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç
tarafından yapılacak düzenlemeler ile, münhasıran kendi yönergesi doğrultusunda icra edilir. Genel Kurulda en
yetkisine bırakılan hususları ve ayrıca TTK’nın ilgili az 1 Yönetim Kurulu üyesi, murahhas üye ile
maddeleri hükmünde sayılan yetkilerini bir başka organa denetçinin
bulunması
zorunludur.
Toplantı
devredemez.
tutanaklarının tescil ve ilanı dâhil bu sürece müteallik
Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar, toplantının sair hususlarda mevzuat hükümlerine uyulur.
ertelenmesi ve pay sahibinin Genel Kurula katılım Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna
hakları, bilgi alma ve inceleme hakkı, özel denetim isteme dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
hakkı ve diğer konularda Sermaye Piyasası mevzuatı ile yapılacak düzenlemeler ile, münhasıran kendi yetkisine
birlikte TTK’nın ilgili maddeleri ile sair mevzuat bırakılan hususları ve ayrıca TTK’nın ilgili maddeleri
uygulanır. Yetkinin şekli Sermaye Piyasası Mevzuatına hükmünde sayılan yetkilerini bir başka organa
uygun olmak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından tayin ve devredemez.
ilan edilir.
Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar, toplantının
Genel Kurul toplantıları, şirket Genel Kurulunun çalışma ertelenmesi ve pay sahibinin Genel Kurula katılım
esas ve usulleri hakkındaki iç yönergesi doğrultusunda hakları, bilgi alma ve inceleme hakkı, özel denetim
icra edilir. Genel Kurulda en az 1 Yönetim Kurulu üyesi, isteme hakkı ve diğer konularda Sermaye Piyasası
murahhas üye ile denetçinin bulunması zorunludur. mevzuatı ile birlikte TTK’nın ilgili maddeleri ile sair
Toplantı tutanaklarının tescil ve ilanı dâhil bu sürece mevzuat uygulanır. Yetkinin şekli Sermaye Piyasası
müteallik sair hususlarda mevzuat hükümlerine uyulur. Mevzuatına uygun olmak şartıyla Yönetim Kurulu
Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna tarafından tayin ve ilan edilir.
dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yapılacak düzenlemeler ile, münhasıran kendi yetkisine
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda
bırakılan hususları ve ayrıca TTK’nın ilgili maddeleri katılım
hükmünde sayılan yetkilerini bir başka organa
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma
devredemez. Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar, hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk
toplantının ertelenmesi ve pay sahibinin Genel Kurula Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca
katılım hakları, bilgi alma ve inceleme hakkı, özel elektronik
ortamda
da
katılabilir. Şirket,
denetim isteme hakkı ve diğer konularda Sermaye Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak
Piyasası mevzuatı ile birlikte TTK’nın ilgili maddeleri ile Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri
sair mevzuat uygulanır.
uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına
elektronik
ortamda
katılmalarına,
görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy
kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel
kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas
sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan
sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin,
anılan
Yönetmelik
hükümlerinde
belirtilen
haklarını kullanabilmesi sağlanır.

