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ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN ANA SÖZLEŞME 

 7. MADDESİNE İLİŞKİN TADİL METNİ 

 
 

ESKİ METİN 

 

YENİ METİN 

Sermaye ve Paylar  
Madde 7: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 

200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) olup, her 
biri 1-(bir) Kr itibari değerde 20.000.000.000 
(yirmimilyar) adet paya bölünmüştür. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. Bu sürenin 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 
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 
yeni bir süre için yetki alınması zorunludur 

 
Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş 
sermayesi 154.000.000 (Yüzellidörtmilyon) TL 
olup, her biri 1 Kr itibari değerde 15.400.000.000 
adet paya bölünmüştür.  

 
Sermayenin 82.312.413,80 TL’si ortaklar 
tarafından nakden ödenmiş, 32.687.586,20 TL’si 
ayni olarak, 18.000.000,00 TL’si Yeniden 
Değerleme Değer Artış Fonu’ndan, 10.710.000,00 
TL’si Geçmiş Yıl Karları’ndan ve 10.290.000,00 
TL’si Olağanüstü Yedek Akçe’lerden 
karşılanmıştır. 

 
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları her 
biri 1 Kuruş değerinde olmak üzere; A grubu nama 
6.160.000.000 adet pay karşılığı 61.600.000 
TL’ndan; B grubu nama 1.065.949.500 adet pay 
karşılığı 10.659.495 TL’ndan ve B grubu hamiline 
8.174.050.500 adet pay karşılığı 81.740.505 
TL’ndan oluşmaktadır.  
 
A grubu paylar nama, B grubu paylar nama ve 
hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri 
kısıtlanamaz.  

 
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan 
sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının 
kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm 
paylar nominal değerin altında olmamak üzere 
piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye 
miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde 
gösterilmesi zorunludur. 

 
Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun 
olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar 
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve 

Sermaye ve Paylar  
Madde 7: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 

300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) olup, her 
biri 1-(bir) Kr itibari değerde 30.000.000.000 
(otuzmilyar) adet paya bölünmüştür. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı 
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 
yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 
kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan 
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 
yeni bir süre için yetki alınması zorunludur 

 
Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş 
sermayesi 154.000.000 (Yüzellidörtmilyon) TL 
olup, her biri 1 Kr itibari değerde 15.400.000.000 
adet paya bölünmüştür.  

 
Sermayenin 82.312.413,80 TL’si ortaklar 
tarafından nakden ödenmiş, 32.687.586,20 TL’si 
ayni olarak, 18.000.000,00 TL’si Yeniden 
Değerleme Değer Artış Fonu’ndan, 10.710.000,00 
TL’si Geçmiş Yıl Karları’ndan ve 10.290.000,00 
TL’si Olağanüstü Yedek Akçe’lerden 
karşılanmıştır. 

 
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları her 
biri 1 Kuruş değerinde olmak üzere; A grubu nama 
6.160.000.000 adet pay karşılığı 61.600.000 
TL’ndan; B grubu nama 1.065.949.500 adet pay 
karşılığı 10.659.495 TL’ndan ve B grubu hamiline 
8.174.050.500 adet pay karşılığı 81.740.505 
TL’ndan oluşmaktadır.  
 
A grubu paylar nama, B grubu paylar nama ve 
hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri 
kısıtlanamaz.  

 
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan 
sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının 
kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm 
paylar nominal değerin altında olmamak üzere 
piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye 
miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde 
gösterilmesi zorunludur. 

 
Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun 
olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar 
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve 
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pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının 
sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda 
karar almaya yetkilidir. 
 
A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim 
Kurulu üyelerinin beş adedi A Grubu pay 
sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. 
Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından 
belirlenir. Sermaye artırımlarında; A grubu payların 
karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında 
B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.  
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir.  

 

pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının 
sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda 
karar almaya yetkilidir. 
 
A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim 
Kurulu üyelerinin beş adedi A Grubu pay 
sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. 
Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından 
belirlenir. Sermaye artırımlarında; A grubu payların 
karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında 
B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.  
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

 


