
MEDDEM SAGLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 

25.10.2019 Tarihinde Yapılan OLAGAN Genel Kurul Toplantı Tutanağı 

Meddem Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılına ait faaliyetlerinin 

görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 20.09.2019 tarihinde, saat 14.30 de, Çünür Mahallesi 102 

Cadde No:179 ISPARTA (Meddem Hastanesi) adresinde yapılmıştır. Toplantı esnasında azlık oluşturan 

pay sahipleri tarafından gündemin üçüncü maddesinde yer alan finansal tabloların görüşülmesi 

maddesinin görüşülmesinin ertelenmesi talep edilmiş, bunun üzerine toplantı başkanınca bu 

maddenin görüşülmesi bir ay sonraya ertelenmiştir . Yeniden toplantı yapılacak olması nedeniyle 

gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi genel kurul kararı ile bir ay sonraya ertelenmiştir . 

Yönetim Kurulunun 23.09.2019 tarihli kararına istinaden, 20.09.2019 tarihli 2018 yılı Olağan Genel 

Kurul toplantısının devamı niteliğinde olmak ve o toplantıda ertelenmiş bulunan gündem maddelerini 

görüşmek üzere, 25.10.2019 tarihinde, saat 10.00'da Çünür Mahallesi 102. Cadde No: 179 ISPARTA 

adresinde bulunan Özel Meddem Hastanesinde ikinci kez toplantı yapılmıştır. 

Toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek 

şekilde, şirketimizin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.09.2019 tarih ve 9918 

sayılı nüshasında ve aynı gün şirketin meddem.com.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve 

ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı 

pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde 

yapıldığı; düzenlenmiş olan hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, toplam itibari değeri 11.100.000 TL 

olan 11.100.000 adet şirket paylarından, toplam itibari değeri 907.930 TL olan 907.930 adet payın 
temsilen, toplam itibari değeri 9.726.169 TL olan 9.726.169 adet payın asaleten olmak üzere 
toplantıda temsil edildiği, 465.475 TL itibari değerde " + 

toplantıya katılmadığı, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede 

öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu; toplantıya katılım hakkı veren belgelerin 
mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilmiş olduğu en az bir yönetim kurulu üyesinin 

ve bağımsız denetim firması temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildikten sonra Yönetim 

Kurulu Başkan ı arafından toplantı açıldı. 

1. Toplantı başkanlığına İbrahim Kapancı teklif edildi. Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı ba ş kanı 

tarafından tutanak yazmanı olarak 

atandı. 

ııe oy toplama memuru olarak İ 

Toplantı Başkanı tarafından, İlk toplantıda pay sahipleri 

tarafından şirket defter, belge ve yıllık 

hesaplar üzerinde incelemelerinin devam ettiği ileri sürülerek erteleme talep edildiği, bunun 

üzerine finansal tabloların görüşülmesi dahil tüm maddelerin genel kurul kararı ile ertelendiği, 

ertelenen bu maddelerin görüşüleceği hatırlatıldı. Toplantı başkanı tarafından gündem maddeleri 
genel kurula okunduktan sonra, bu maddenin görüşülmesinin ertelenmesinin talep edildiği 

hatırlatıldı. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı 

soruldu. Ortaklardan herhangi bir itiraz gelmedi. 

Azlık pay sahipleri şirkete ihtar çektiklerini, noterce e-tebligat yapıldığını, bakanlık temsilcisi 

görevlendirilmesini istediklerini ancak temsilci görülmediğini, şirketin bu konuda talepte bulunup 
bulunmadığı soruldu. İlk toplantıda bakanlıktan temsilci talebinde bulunulduğunu ancak bakanlığın 
mevzuatta öngörülen ve bakanlık temsilcisi bulunmasını gerektiren durumlar dışında 

görevlendirme yapmayı uygun bulmadığını bundan sonra da yapmayacağını bildirmesi nedeniYI 
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ikinci toplantı için bakanlık temsilcisi talebinde bulunulmamıştır. Şirkete çekilen ihtar hakkında 

bilgimiz yok. Bilgimiz olsaydı bunu yerine getirir ve bakanlığa bildirirdik. Yönetim kurulu başkanı 

tebligat yapılıp yapılmadığının araştırılmasını istedi. Şirketin kayıtlı elektronik posta adresine 

(meddemsaglik@hs05.kep.tr) tebligat yapılmadığı tespit edildi. 

2. Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 2018 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurul 

toplantısından 15 gün önce Çünür Mahallesi 102 Cadde No:179 32100 ISPARTA adresinde 

ortakların incelemesine açıldığı bilgisi verildi. Bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakereye 

açıldık. Finansal tablolar hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu . 

Azlık pay sahipleri ( 

~ ı BTY'nin 21gündem maddelerinin değiştiğini, bu nedenle 

bu top l antının yeni bir toplantı olduğunu bu 21/2 madde hükmü uyarınca azlık olarak muhatap 

şirkete ihtarname gönderilip gerektirici sebepler de açıklanarak genel kuruldan bakanlık temsilcisi 

bulundurulması talep edilmiş ise de muhatap şirket tarafından görevlendirme makamı olan Isparta 

Ticaret İl Müdürlüğüne ilgili ihtarname gönderilmemek suretiyle azlık hakkı ihlal edilmiştir. Ayrıca 

BTY'nin 32/3 maddesi uyarınca gündem ertelen toplantısındaki gündem ile değiştirilmiştir. 

Gündemin değiştirilmiş olması nedeniyle işbu genel kurul ertelen ikinci toplantı olmayıp birinci 

genel kuruldur. Birinci genel kurulun varlığı halinde yine yukarıda isimleri bulunan azlık olarak 

finansal tablolar ve buna bağlı konular (YK üyelerinin ibrası, YK üyelerinin mali hakları) ile ilgili 

gündemlerin görüşülmemesi ve genel kurul tarafından herhangi bir karar alınmasına gerek 

olmaksızın toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya ertelenmesi Kanunun amir hükmüdür. Alınan 

kararlar kanuna BTY'ye, esas sözleşme ile dürüstlük kurallarına aykırıdır. Dava konusu edeceğiz 

dediler. 

Yönetim kurulu başkanınca bu toplantının diğer toplantının devamı olduğu bu nedenle erteleme 

talebinin kabul edilmediğini, finansal tabloların yeniden ertelenmesi için bunu ertelemeyi 

gerektirir somut bir bilgi belge sunulmadığı belirtildi. Bu nedenle toplantının ertelenmesini 
gerektirir bir husus bulunmamaktadır. 

3. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı müzakereye açıldı. Konu hakkında söz almak isteyen olup 

olmadığı soruldu. Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oya sunuldu. 

Yönetim Kurulu Başkanı ibra edilmesine 4.879.174 olumsuz oya karşılık 

1.739.379 olumlu oyla oy çokluğuyla; 

Yönetim Kurulu üyesi ibra edilmesine 8.549.720 olumsuz oya karşılık 1.739.379 

olumlu oyla oy çokluğuyla; 

Yönetim Kurulu üyesi ibra edilmesine 6.131.303 olumsuz oya karşılık 1.739.379 

olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi. 

Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkisine sahip kişiler kendi ibralarına ilişkin 

oylamada oy kullanmadılar. 

Azlık pay sahipleri yönetim kurulunun kurul olarak ibra edilmesi gerektiğini, bireysel olarak ibra 

edilemeyeceklerini ileri sürerek muhalefet ettiler, olumsuz oy kullandılarp ve TIK 436/2 uyarınca 

şirket yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler, yönetim kurulu 

üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını 

kullanamazlar. Bir başka ifade ile kanunun üst başlığından da görüldüğü üzere oydan 

yoksundurlar. İşbu karar kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırıdır . Dava konusu 

edilecektir dediler. 
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4. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret. huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi 

müzakere edildi. 2018 yılı GK toplantısında alınan karar uyarınca, görev, yetki ve sorumlulukları da 

dikkate alınarak Yönetim kurulu başkanı için aylık TL, yönetim kurulu üyeleri için aylık 
TL net ücret/huzur hakkı ödenmesine karar verildiğini, bu çerçevede ödeme yapıldığını belirttikten 

sonra, 2019 yılı için, ücretlerde enflasyonu dikkate alarak Yönetim kurulu başkanı için ı TL 

(net), yönetim kurulu üyeleri içinse TL aylık net ücret/huzur hakkı ödenmesini teklif etti. Söz 

almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı . Yapılan oylama sonucuna göre 1.739.379 

olumsuz oya karşılık 8.894.720 olumlu oyla karar verildi. 

5. Yönetim Kurulu, şirketimizin 2019 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak, Kısıklı Mah. 

Alemdağ Cad. No. 60 A Blk. D. 7 Büyükçamlıca Üsküdar İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Şişli 

Vergi Dairesinin 4800071233 vergi kimlik numaralı mükellefi, 355496 İstanbul Ticaret sicil 

numaralı, 0480007123300019 mersis numaralı, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 

A.Ş.'nin genel kurula önerilmesine karar verilmiştir. Adı geçen şirketin 2019 yılı için bağımsız 

denetim şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 

6. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle işlem yapmaları ve şirketin konusuna giren ticari işleri kendi 

adlarına yapmaları hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde 

izin verilmesine ilişkin gündem maddesi görüşmeye açıldı . 

Yönetim kurulu başkanı tarafından gündemin 6. Maddesindeki Yönetim kurulu üyelerine TIK 395-

396 uyarınca gerekli izinlerin verilmesine ilişkin gündem maddesinin, yönetim kurulu üyelerinin 

başka bir şirkete ortak olması amacıyla bir önceki gündeme konulduğunu ama ülkedeki yaşanan 
ekonomik gelişmeler nedeniyle ortaklık görüşmelerinin askıya alındığı bu nedenle bu maddedeki 

yetkilerin alınmasına gerek kalmadığı bu nedenle bu maddenin gündemden çıkarılması teklif 

edildi. Yapılan oylama sonucunda gündemin 6. Maddesinin görüşülmemesine oy birliği ile karar 

verildi . 

7. Dilek ve Temenniler dinlendi. Gündem maddelerinin tamamının görüşülmesi tamamlandığı ve 

gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığı için toplantı başkanı faaliyetlerde emeği 

geçenlere, toplantıya katılan ortaklara ve temsilcilerine şirketimize gösterdikleri katkı, ilgi ve 

güvenen dolayı teşekkür etti . 

Genel kurulun şirkete hayırlı olması dileğinde bulunularak toplantı saat 12.SO'da kapatıldı . 

İşbu genel kurul toplantı tutanağı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 
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