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VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. 26 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA 

İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 

Şirketimiz 2020 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki 

maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 2021 Cuma günü, saat 10:00’da, Yunus Emre 

Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir. 

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat 

kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay 

sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik 

Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi 

olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-

MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya 

temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün 

olmayacaktır. 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 

tarih 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak 

Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” 

hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Toplantıya fiziki vekâletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği’nde 

öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş 

vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket 

merkezimiz ile www.viking.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur. 

2020 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu’nun kâr 

dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 

21 gün öncesinden itibaren adresi Yalı Mah. Hürriyet Cad. No: 474 Aliağa/İZMİR adresindeki Şirket 

Merkezi’nde, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Caddesi No.120/101 Konak/İZMİR adresinde ve 

www.viking.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik 

Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır. 
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SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek 

açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup 

genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır. 

1. Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakları 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 42.000.000 TL’dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay 

bedellerinin tamamı ödenmiş olup bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde, 4.200.000.000 adet 

hamiline yazılı paya bölünmüştür. 

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır: 

 

 

2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı 

olarak iletmiş oldukları talepleri: 

Böyle bir talep iletilmemiştir. 

3.  Şirketin ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki 

değişiklikler hakkında bilgi: 

2020 yılında Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet 

değişiklikleri olmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pay Sahibi Pay Tutarı (TL) Sermayeye Oranı % Oy Hakkı Adet Oy Hakkı Oranı %

YAŞAR HOLDİNG A.Ş. 32.962.048,70           78,48% 3.296.204.870,00     78,48%

DİĞER 9.037.951,30              21,52% 903.795.130,00         21,52%

TOPLAM 42.000.000,00           100,00% 4.200.000.000,00     100,00%
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26 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN 

AÇIKLAMALARIMIZ 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, 
 
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret 

Bakanlığı’nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek 

Başkan ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. 

 

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki 
verilmesi, 
 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi 

konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır. 

 

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve 
onaylanması, 
 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul’dan 21 gün öncesinden Şirketimiz 

Merkezi’nde ve (www.viking.com.tr) Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine 

sunulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel 

Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu 

Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.viking.com.tr) 

ulaşılabilmektedir. 

 

4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, 
 
01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacak 

ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma 

Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.viking.com.tr) 

ulaşılabilmektedir. 

 

5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

 

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve 

SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar 

okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal 

Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya 

şirket internet sitesinden (www.viking.com.tr)  ulaşılabilmektedir. 

 

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve 

hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu 

tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,  
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TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun Denetimden Sorumlu 

Komite’nin görüşünü alarak verdiği karar dikkate alınarak konu Genel Kurul’un onayına 

sunulacaktır. 

 

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre 

seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 

 

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

çerçevesinde süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Hâlihazırda Yönetim 

Kurulu Üyesi olan üyelerin özgeçmişleri Şirketin internet sitesinde mevcut olup yeni Yönetim 

Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ise Ek-1’de yer almaktadır.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, bağımsız yönetim kurulu 

üyesi seçimi gerçekleştirilecektir.  

 

9. Türk Ticaret Kanunu’nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile 

huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, 

 

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret belirlenecektir. 

 

10. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, 

Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin tadili hususunda 

müzakere ve karar, 

Söz konusu maddenin eski ve yeni şekli Ek-2’de yer almaktadır. 

11. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda müzakere 

ve karar, 

Söz konusu maddenin eski ve yeni şekli Ek-3’de yer almaktadır. 

12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca; 

Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde 

edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması, 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; 

Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki 

bilgiye 31.12.2020 tarihli finansal tablolarımızın 17 no’lu dipnot maddesinde yer verilmiştir. 

 

13. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması, 

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl 

içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin 
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2020 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 248.062 TL’dir. Bu kapsamda 

verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır. 

 

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 

2021 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 

 

14. Yıl kârı konusunda müzakere ve karar, 

 

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği ile uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal 

tablolarımıza göre, 2020 yılı faaliyetlerimiz 26.781.617 TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. 

Şirketimizin yönetim kurulunun bu husustaki önerisi görüşülecektir. 

 

15. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem 

yapmalarına izin verilmesi, 

 

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 

ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki 

verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulmaktadır. 

 

16. Dilek ve görüşler, kapanış. 

 

 

EKLER: 

EK-1   YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ 

EK-2  ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ’NİN “ŞİRKET AMAÇ VE KONUSU” BAŞLIKLI 3. MADDESİNİN TADİL 

TASARISI  

EK-3   ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ’NİN “KAYITLI SERMAYE” BAŞLIKLI 6. MADDESİNİN TADİL TASARISI 
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        EK-1 

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ 

 

   Murat Bolat (Bağımsız Üye Adayı) 

 

Murat Bolat, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden lisans, İngiltere'de 

Exeter Üniversitesi Finans ve Yatınm bölümünden yüksek lisans derecesine sahiptir. Finansal 

piyasalarda 30 yıllık deneyimi bulunmaktadır. 1990-2013 yılları arasında Borsa İstanbul'da 

yöneticilik yapmıştır. Avrasya ve Doğu Avrupa ülke borsalarının kuruluşlarında danışmanlık ve 

yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. ICMA ve IFM ortak çalışma komitesi üyeliği kapsamında 

Sukuk ihraç ve ikincil piyasa altyapı projesinde Körfez ülkeleri, Londra ve Brüksel merkezli 

kummlarda çalışmalarda bulunmuştur. 2013 yılında Borsa İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Özel 

Sermaye Fon işlemlerine devam etti. ABD ve Avrupa piyasalarındaki özel sermaye fonlan ve özel 

pay işlemleri kapsamında, NYPPEX, Rainmaker Securities ve New Rye Securities ile ABD'de Birincil 

ve ikincil piyasa işlemleri ile fon transfer yönetimi devri alanlarında çalışmaktadır. Halen ABD ve 

Türkiye'de mukim şirket ve kurumlarla olan anlaşmalar kapsamında danışmanlık yapmaktadır. 

Sayın Bolat, Chicago Board of Option Trading (CBOT) ile The Financial Industry Regulatory Authority 

(FINRA) gibi kurumlardan elde edilen çeşitli sertifika ve belgelere sahiptir. Sn. Murat Bolat, SPK 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir. 
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  EK-2   

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ’NİN “ŞİRKET AMAÇ VE KONUSU” BAŞLIKLI 3. MADDESİNİN TADİL 

TASARISI 

ESKİ ŞEKİL 

ŞİRKETİN  AMAÇ VE  KONUSU  

Madde 3- 

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 

a. İyi kalite yazı-baskı ve Yankee tipi düz veya krep cinsi kağıt imali, bunların konversiyonu. 

b. Mekanik ve beyazlatılmış selüloz hamuru imali, 

c.  a ve b fıkralarında adı geçen mamüllerin alımı, satımı, ihracı, 

d. Şirket konusuna giren mamüllerin imalinde kulanılmak üzere, Türkiye’de temin edilemediği 

müddetçe,  

d.01 her çeşit selüloz hamuru 

d.02  konversiyon için gerekli maddeler 

d.03 makina ve yedek parçalar 

d.04 her türlü yardımcı madde ve işletme malzemesinin ithali 

e. Parfüm, kozmetik  ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil) 

Bunlardan başka, şirketin amaç ve konuları çerçevesi içinde kalmak  şartıyla, amaç ve konularını 

gerçekleştirmek için şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şirket amaç ve 

konularının icabettirdiği bütün ticari, sınai ve iktisadi faaliyet ve mamülleri yapabilir, şirket faaliyet 

konuları ile ilgili olarak hertürlü menkul, gayrimenkul, gayri maddi araç ve malları kullanır, işletir, 

kiralar, kiraya verebilir, satın alır veya satabilir, ipotek ve rehin alır ve verir, gayrimenkule müteallik 

tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapabilir, şirketin leyh ve aleyhine ayni 

haklar tesis edip, kaldırabilir, ödünç para verme işleri hakkındaki kanun ve ilgili mevzuata aykırı 

olmamak koşulu ile borç para verip alabilir yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller 

kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet 

verebilir ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis edebilir. 

f. Sermaye Piyasası Kanunu’nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli 

amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan 

pay ayrılabilir. 
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Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin 

hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uyulur. 

 

 

YENİ ŞEKİL 

ŞİRKETİN  AMAÇ VE  KONUSU 

Madde 3- 

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 

a. İyi kalite yazı-baskı ve Yankee tipi düz veya krep cinsi kağıt imali, bunların konversiyonu. 

b. Mekanik ve beyazlatılmış selüloz hamuru imali, 

c.  a ve b fıkralarında adı geçen mamullerin alımı, satımı, ihracı ile perakende ve toptan ticareti, 

d. Şirket konusuna giren mamullerin imalinde kullanılmak üzere, Türkiye’de temin edilemediği 

müddetçe,  

d.01 her çeşit selüloz hamuru, 

d.02  konversiyon için gerekli maddeler, 

d.03 makina ve yedek parçalar, 

d.04 her türlü yardımcı madde ve işletme malzemesi, 

d.05 tehlikesiz atık ve/veya hurda kağıttan, ambalaj ve/veya kompozit atıklardan oluşan ambalaj 

atığı ve sair maddelerin ithali, 

e. Parfüm, kozmetik  ürünleri ve kolonya üretimi ile bunların piyasaya arzı, satışı, sattırılması, 

perakende ve toptan ticareti (ıtriyat dahil), 

f. Dezenfektan dahil olmak üzere her türlü biyosidal ürünler ile kişisel koruyucu donanım ve/veya 

tıbbi cihaz niteliğine haiz her türlü maske (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, N95, FFP1, FFP2, 

FFP3 vb) ve bu kapsama giren sair ürünleri üretmek, ürettirmek, bunların piyasaya arzı, satışı, 

sattırılması, ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak,  

g. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili otoritelerce düzenlenmiş çevre 

mevzuatı hükümleri çerçevesinde, tehlikesiz atık ve/veya hurda kağıttan, ambalaj ve/veya 

kompozit atıklardan, ambalaj atığı ve sair maddelerden kağıt geri kazanım/dönüşüm faaliyetinde 

bulunmak, bu meyanda geri kazanım/dönüşüm tesisleri kurmak ve işletmek, toplama/ayırma 

tesisleri kurmak ve işletmek, bu kapsamda üretilmiş ürünlerin piyasaya arzı, satışı, sattırılması, 

perakende ve toptan ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak, 
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Bunlardan başka, şirketin amaç ve konuları çerçevesi içinde kalmak  şartıyla, amaç ve konularını 

gerçekleştirmek için şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şirket amaç ve 

konularının icap ettirdiği bütün ticari, sınai ve iktisadi faaliyet ve mamulleri yapabilir, İlgili mevzuat 

hükümleri gereğince ihtiyaç arz olunan her nevi tesisi kurabilir, işletebilir. Amaç ve konusu 

arasında sayılan tüm ürünleri üretip, ürettirip, perakende veya toptan ticaretini yapabilir. Şirket 

faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul, gayri maddi araç ve malları kullanır, 

işletir, kiralar, kiraya verebilir, satın alır veya satabilir, ipotek ve rehin alır ve verir, gayrimenkule 

müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapabilir, şirketin leyh ve 

aleyhine ayni haklar tesis edip, kaldırabilir, ödünç para verme işleri hakkındaki kanun ve ilgili 

mevzuata aykırı olmamak koşulu ile borç para verip alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen 

özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması 

kaydıyla kefalet verebilir ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis 

edebilir. 

h. Sermaye Piyasası Kanunu’nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli 

amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya 

kardan pay ayrılabilir. 

Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin 

hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uyulur. 
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EK-3  

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ’NİN “KAYITLI SERMAYE” BAŞLIKLI 6. MADDESİNİN TADİL TASARISI 

ESKİ ŞEKİL 

KAYITLI SERMAYE 

Madde 6- 

Şirket 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu 

sisteme geçmiştir. 

 

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 80.000.000.-TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)’dır. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki  5 (beş) yıllık 

dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 

2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen 

tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 

yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu 

kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kr itibari değerde 4.200.000.000 (dört milyar ikiyüz milyon) adet 

hamiline yazılı paya bölünmüş 42.000.000.- TL. (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) olup, söz konusu 

çıkarılmış  sermayenin tamamı   pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ödenmiştir. 

 

Daha önce 45.000.000.-TL (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı 

nakit olarak ödenen sermayeden 23.900.000.-TL (YİRMİÜÇMİLYONDOKUZYÜZBİN TÜRK LİRASI) 

azaltılmak ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 21.100.000.-TL’ye 

(YİRMİBİRMİLYONYÜZBİN TÜRK LİRASI) indirilmiş ve eşanlı olarak 42.000.000.- TL’ye (KIRKİKİMİLYON 

TÜRK LİRASI) tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılmıştır.  

 

Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 

gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış 

sermayeyi artırmaya yetkilidir. 
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Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde ve 

altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırması konularında karar 

almaya yetkilidir. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

YENİ ŞEKİL 

KAYITLI SERMAYE 

Madde 6- 

Şirket 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu 

sisteme geçmiştir. 

 

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 80.000.000.-TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)’dır. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları arasındaki  5 (beş) yıllık 

dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 

2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen 

tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 

yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu 

kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kr itibari değerde 4.200.000.000 (dört milyar ikiyüz milyon) adet 

hamiline yazılı paya bölünmüş 42.000.000.- TL. (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) olup, söz konusu 

çıkarılmış  sermayenin tamamı   pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ödenmiştir. 

 

Daha önce 45.000.000.-TL (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı 

nakit olarak ödenen sermayeden 23.900.000.-TL (YİRMİÜÇMİLYONDOKUZYÜZBİN TÜRK LİRASI) 

azaltılmak ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 21.100.000.-TL’ye 

(YİRMİBİRMİLYONYÜZBİN TÜRK LİRASI) indirilmiş ve eşanlı olarak 42.000.000.- TL’ye (KIRKİKİMİLYON 

TÜRK LİRASI) tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılmıştır.  

 

Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 

gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış 

sermayeyi artırmaya yetkilidir. 
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Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde ve 

altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırması konularında karar 

almaya yetkilidir. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


