
Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. 14 Ocak 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısı Gündemi 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, 

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’ na yetki verilmesi, 

3. Gündemin 4. Maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu ‘nun 23. Maddesi kapsamında 

Önemli Nitelikte İşlem olarak değerlendirildiğinden, 4 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak 

muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli pay için 3,6212 TL 

bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olması hususu ve ayrılma hakkı kullanım 

sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması. 

a) Tebliğ’in “Ayrılma hakkının kullanılması” başlıklı 9. maddesine göre işlemin onaylanacağı Genel 

Kurul toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılıp bu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet 

şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin paylarını Şirket’e satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, 

b) SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlıklı 24. maddesi ve Tebliğ’in “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” 

başlıklı 10. maddesi hükümleri çerçevesinde 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde paya tekabül eden 

ayrılma hakkı kullanım fiyatının 3,6212 TL olarak hesaplandığı, 

c) 4 no’lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin Genel Kurul’da kabul edilebilmesi için Tebliğ’in 

“Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar” başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde, 

toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul’a 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 halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 

d) 4 no’lu gündem maddesinin Genel Kurul’da oylanmasında, Tebliğ’in “Önemli nitelikteki 

işlemlerin onaylanacağı genel kurullar” başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrası 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, 

e) Tebliğ’in “Ayrılma hakkının kullanımı” başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, 

“ayrılma hakkının kullandırılmasına” Genel Kurul tarihinden itibaren en çok 6 (altı) iş günü içinde 

başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı, 

f) Tebliğ’in “Ayrılma hakkının kullanımı” başlıklı 9. maddesinin 7. fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nı 

kullanacak pay sahiplerimizin “ayrılma hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini 

gerçekleştirecek olan aracı kuruluşa ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin olarak ilan edilen çerçevede ve 

genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” kullanımını) gerçekleştireceği; “ayrılma 

hakkı”nı kullanmak için söz konusu aracı kuruluşa başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç “satış”ı 

takip eden iş günü ödeneceği, 

g) Tebliğ’in “Ayrılma hakkının kullanımı” başlıklı 9. maddesinin 9. fıkrasına göre; “ayrılma 

hakkı”nın, pay sahiplerimizin Genel Kurul tarihi itibarıyla sahip oldukları payların tamamı için 

kullanılmasının zorunlu olduğu, 

h) Tebliğ’in 9. maddesinin 3. fıkrasına göre paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy 

hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanmasının 

mümkün olmadığı, bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için Genel Kurul toplantısına 

katılarak önemli nitelikteki işleme karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına 

işletmesinin zorunlu olduğu, 



i) Ayrılma hakkına konu 4 no’lu gündem maddesinin Genel Kurul toplantısında reddedilmesi 

durumunda “ayrılma hakkı”nın doğmayacağı, 

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

ait Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopia World Hotel ‘ in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki 

Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ‘ ne toplamda 35.950.000 Avro tutara satılması işleminin pay 

sahiplerimizin onayına sunulması. 

5. Dilek, Temenniler ve Kapanış.  


