
AYRILMA HAKKININ 

KULLANILMASI VE GENEL 

KURULA KATILIM SÜRECİ 

 

Saygıdeğer Pay Sahiplerimiz, 

Şişecam Topluluğu şirketlerinin (Şişecam, Anadolu Cam, Denizli 

Cam, Paşabahçe, Soda Sanayii ve Trakya Cam) birleşme sürecinde 

son aşamaya gelindi. 

Birleşme İşlemi, aşağıdaki takvime göre yapılacak olağanüstü genel 

kurullarda oylanacak ve pay sahiplerinin onaylaması ile ayrılma 

hakkının kullanılması sonrasında tescil edilerek sonuçlanacaktır. 

 Tarih Saat 

Şişecam 28.08.2020 10:00 

Anadolu Cam 26.08.2020 09:30 

Denizli Cam 26.08.2020 14:00 

Soda Sanayii 27.08.2020 14:00 

Trakya Cam 27.08.2020 10:00 

 

Birleşme İşlemi onaylanırsa, pay sahiplerinin Sermaye Piyasası 

Mevzuatı uyarınca paylarını ortaklıklara satarak ayrılma hakları 

bulunmaktadır. Halka açık ortaklıkların pay sahiplerinin kullanmaları 

halinde bir pay karşılığında alacakları ayrılma hakkı bedeli aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir: 

Ortaklık Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 

Şişecam 5,126 

Anadolu Cam 4,322 

Denizli Cam 8,852 

Soda Sanayii 6,144 

Trakya Cam 3,370 

 

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin birleşme işlemine ilişkin 

genel kurula katılarak olumsuz oy vermesi ve muhalefet şerhini genel kurul tutanağına kaydettirmeleri 

gerekmektedir. Birleşmeye taraf birden fazla ortaklıkta paya sahip olup da, bu paylara ilişkin ayrılma hakkını 

kullanmak isteyen pay sahiplerinin her bir ortaklığın genel kuruluna katılması gerekmektedir. Tek bir genel 

Hem kendi 

sağlığınızı, hem 

de diğer pay 

sahiplerimizin 

sağlığını korumak 

için hakkınızı 

teknolojinin 

imkan sağladığı 

şekilde elektronik 

genel kurula 

katılarak 

kullanınız. 

ELEKTRONİK 
GENEL KURUL 



kurula katılmak yeterli olmayacaktır. Pay sahipleri genel kurula bizzat katılabilecekleri gibi bir temsilci 

vasıtasıyla da katılabilirler. Genel kurullar hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşecektir. 

Toplantılar Haliç Kongre Merkezinin Covid-19 önlemleri çerçevesinde 1200 kişi kapasiteli olarak hizmet 

vermekte olan Haliç Salonunda gerçekleştirilecektir. Yığılma ve kalabalıklaşmanın yeni koronavirüsün 

yayılmasında önemli bir tehdit olduğunun altını çizerek, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantımıza elektronik ortamda katılımda bulunmalarının önemini belirtmek isteriz. Olağanüstü Genel 

Kurul toplantılarına elektronik olarak katılacak pay sahiplerinin haklarında, fiziki olarak katılan pay 

sahiplerimize nazaran herhangi bir azalma veya kayıp olmayacaktır.  

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile 

mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi 

olmaları ve MKK’nın e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-GKS üzerinden elektronik 

ortamda Olağanüstü Genel Kurul’a katılacak pay sahipleri MKK’nın internet adresi olan 

https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Sss.jsp bağlantısından bilgi alabilirler. Ayrıca, MKK ve SPL işbirliğiyle 

geliştirilmiş olan ortak eğitim platformu üzerinden e-GKS hakkında eğitim verilmekte ve Olağanüstü Genel 

Kurul’a e-GKS üzerinden katılacak pay sahipleri eğitim detaylarına ve kılavuzlarına yine MKK’nın internet 

adresi olan https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp bağlantısından ulaşabilirler. 
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