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GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

 

22 Aralık 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 

 

Şirketimiz’in ana ortağı GSD Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin 

tasfiyesiz sona ermek üzere tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle bir 

bütün halinde Şirketimiz’ce devralınması suretiyle bu iki şirketin Şirketimiz bünyesinde birleşmesi 

işleminin görüşüleceği Şirketimiz’in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem 

maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 22 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 11:00'de, 

Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde 

yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. 

 

6102 sayılı TTK 149/1.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-

23.2)’nin 8/2.maddesi uyarınca, inceleme hakkı kapsamındaki belgeler (Birleşme Sözleşmesi, 

Birleşme Raporu, SPK onaylı Birleşme Duyuru Metni, Uzman Kuruluş Raporu, son üç yılın finansal 

tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve birleşmeye esas alınan ara dönem finansal tablolar, birleşme 

sonrası tahmini açılış bilançosu, son üç yıllık bağımsız denetim raporları, gemi değerleme raporları), 

birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce ve 13 Kasım 2014 

tarihinden başlayarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) kap.gov.tr adresindeki internet 

sitesinde, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin www.gsdmarin.com.tr 

adresindeki şirket internet sitesinde, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 

“Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3  34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul” adresindeki Şirket 

merkezinde ve ayrıca birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce 

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yapılan genel kurul 

çağrısı kapsamında (https://egk.mkk.com.tr), pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine hazır 

bulundurulacaktır.  

 

Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına Katılımı 

 

Şirketimiz’in tüm payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlendiğinden, genel kurul 

toplantısına katılabilecekler listesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan pay sahipleri 

çizelgesine göre yönetim kurulunca hazırlanır. Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından 

hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı 

vardır. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, üçüncü bir 

kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. Pay sahipleri, genel kurul toplantısına, fiziken 

veya güvenli elektronik imza edinerek ve e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolarak Merkezi Kayıt 

Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla elektronik 

ortamda katılabilir.  

 

Genel kurul toplantısına fiziken katılan gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler 

listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama 

yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. Gerçek 

veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların, ayrıca temsil belgelerini de ibraz 

etmeleri zorunludur. Toplantıda vekaleten oy kullanacak pay sahiplerinin, temsilcilerini EGKS 

üzerinden atamamaları durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Aralık 2013 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanan II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet 

Toplanması Tebliği” gereğince aşağıdaki (veya örneği www.gsdmarin.com.tr internet sitesi 

adresindeki) vekaletname formunu doldurup, imzalarını notere onaylatarak veya noter huzurunda 

düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek Şirketimiz’e vermeleri 

gerekmektedir.  
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Genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak 

sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS’den bildirmek 

zorundadırlar. Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda, temsilcinin kimlik 

bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da, 

yetkilendirme bu şekilde yapılabilir. Bildirimler, hak sahibinin talimatına uygun olarak payların tevdi 

edildiği kuruluşça da yapılabilir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren 

hak sahibi, bu tercihini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS’de geri alabilir. 

Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel 

kurul toplantısına fiziken katılamaz. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme 

giriş, genel kurulun duyurulan başlama saatinden bir saat öncesinde başlar, genel kurulun başlama 

saatinden beş dakika öncesine kadar sürer. 

 

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET 

22 ARALIK 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 

2. GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve 

tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.’nce devralınması suretiyle, bu iki şirketin GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi ve bu işlem dolayısıyla doğacak ayrılma hakkı 

konusunda pay sahiplerinin, aşağıdaki gibi, bilgilendirilmesi; varsa önemli finansal durum 

değişikliklerinin ve buna ilişkin yönetim kurulu kararının ve gerekçesinin açıklanması ve 6102 

sayılı TTK 149/1.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-

23.2)’nin 8/2.maddesi uyarınca genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce ilgililerin 

incelemesine açılan birleşme işlemine ilişkin inceleme hakkı kapsamındaki belgelerin (Birleşme 

Sözleşmesi, Birleşme Raporu, SPK onaylı Birleşme Duyuru Metni, Uzman Kuruluş Raporu, son 

üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve birleşmeye esas alınan ara dönem finansal 

tablolar, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, son üç yıllık bağımsız denetim raporları, gemi 

değerleme raporları) genel kurula katılan pay sahiplerince aydınlatılması istenen hususlar 

çerçevesinde görüşülmesi,   

 

Birleşme İşlemi Konusunda Bilgilendirme 

 

GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve 

tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nce 

devralınması suretiyle bu iki şirketin GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

bünyesinde, 30 Haziran 2014 tarihli finansal tablolar esas alınarak, 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20.maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Birleşme ve 

Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak birleşmesi işlemine 

ilişkin Taraflar, 12 Eylül 2014 tarihinde KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik A.Ş.’den Uzman Kuruluş Raporu’nu alarak Birleşme Sözleşmesi’ni imzalamış ve 

Birleşme Raporu’nu hazırlamışlar ve sonrasında Birleşme Duyuru Metni için 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemeleri uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) 

05/11/2014 tarihli kararla onay almışlardır. Ayrıca, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi 

ve Ticaret A.Ş., birleşme dolayısıyla yapacağı sermaye artırımına ilişkin gerçekleştireceği 

sermaye maddesindeki esas sözleşme değişikliği için, SPK’dan 05/11/2014 tarihli kararla uygun 

görüş almış ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 11/11/2014 tarihinde izin almıştır. TTK ve 

SPK düzenlemeleri uyarınca inceleme hakkı kapsamındaki belgeler, birleşme işleminin 

onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce kamuya açıklanmıştır. Bundan 

sonraki süreçte, Birleşme Sözleşmesi, GSD Dış Ticaret A.Ş. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul 
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İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulları’nın; GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.’nin birleşme dolayısıyla yapacağı sermaye artırımına ilişkin gerçekleştireceği 

sermaye maddesindeki esas sözleşme değişikliği, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.’nin Genel Kurulu’nun onayına sunulacaktır. Birleşme sözleşmesi ile GSD Denizcilik 

Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belirtilen esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel 

kurul onayları alındıktan sonra, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nce 

birleşme nedeniyle yapılacak sermaye artırımı kapsamında pay ihracına ilişkin olarak SPK’ya 

başvurularak ihraç belgesi alınacak ve birleşme dolayısıyla GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde gerçekleştirilecek olan artış kapsamında kaydi olarak 

ihraçlanacak olan paylar, Birleşme Sözleşmesi’nde yer alan pay değişim oranına göre GSD 

Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. dışındaki GSD Dış Ticaret A.Ş. pay 

sahiplerinin sahip oldukları GSD Dış Ticaret A.Ş. payları ile değiştirilecektir. 
 

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi söz konusu 

işlem nedeniyle 30.000.000,00 TL’den 52.180.855,64 TL’ye çıkarılacaktır. GSD Denizcilik 

Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., GSD Dış Ticaret A.Ş.’deki %0,0002 oranındaki 

payına karşılık kendi artırılan sermayesinden herhangi bir pay almayacaktır. Birleşme sonrası; 

GSD Dış Ticaret A.Ş. pay sahiplerine sahip oldukları her 1 TL nominal değerli GSD Dış Ticaret 

A.Ş. payı için 2,21809 TL nominal değerli C Grubu GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir. 
 

Devralan GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Devrolan GSD Dış 

Ticaret A.Ş.’nin Genel Kurulları’nca Birleşme Sözleşmesi’nin onaylanması sonrası birleşmenin 

Ticaret Sicili’ne tescili tarihinde Devrolan GSD Dış Ticaret A.Ş. tasfiyesiz sona erecektir. 
 

Birleşme Duyuru Metni ve Birleşme Raporu’nda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi; bu 

birleşme işlemi, aynı sektördeki grup faaliyetlerinin tek bir çatı altında yürütülmesi ve 

raporlanması, mükerrer maliyetlerin ortadan kaldırılması yoluyla gider tasarrufu ve finans 

piyasalarına erişimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmaktadır. 
 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23.maddesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına 

giren birleşme işlemini içeren Birleşme Sözleşmesi’nin genel kurulca kabul edilebilmesi için, aynı 

kanunun 29/6.maddesi uyarınca toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy 

hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi 

temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan 

oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır. 
 

Birleşme İşlemi Dolayısıyla Pay Sahipleri İçin Doğacak Ayrılma Hakkı ile Kullanımına İlişkin 

İşleyiş Süreci Konusunda Bilgilendirme 
 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Önemli 

Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (II-23.1) 5.maddesi 

uyarınca birleşme işleminin önemli nitelikteki işlem kapsamında olması nedeniyle, 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24.maddesi uyarınca, payları Borsa İstanbul’da işlem gören ve 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.’nin genel kurul toplantısına katılıp ta bu önemli nitelikteki işlem kararına olumsuz oy 

kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını GSD Denizcilik 

Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne satarak ayrılma hakkına sahip olup, GSD 

Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu payları, pay sahibinin talebi üzerine, söz 

konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı 09.06.2014 tarihinden önceki otuz gün 

içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay 

başına 1,45 TL’den satın almakla yükümlüdür. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi 

olmayan GSD Dış Ticaret A.Ş. pay sahipleri içinse birleşme dolayısıyla bir ayrılma hakkı 

doğmayacaktır. 
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GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., söz konusu ayrılma hakkını, yukarıda 

belirtilen şartları yerine getiren pay sahiplerine, genel kurul tarihinden itibaren en çok altı iş 

günü içinde başlamak kaydıyla, 10 iş günü süreyle aracı kurum aracılığıyla kullandıracaktır. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., ayrılma hakkına sahip pay sahipleri 

ile ayrılma hakkına konu pay tutarlarının listesini aracı kuruma iletecek ve bu listede yer alan 

pay sahipleri, yine bu listede yer alan tutardaki ayrılma hakkına konu paylarını, GSD Denizcilik 

Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma 

genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştireceklerdir. Aracı kurum, ayrılma 

hakkını kullanmak için kendisine başvuran pay sahipleriyle pay tutarlarının listesini her iş günü 

sonunda GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne iletecek ve GSD 

Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu pay sahiplerine pay bedellerini aracı 

kurum aracılığıyla satışı izleyen iş günü ödeyecektir. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay 

sahipleri, bu hakkı grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak 

zorundadır. 

 

3.  GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle bir 

bütün halinde ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.’nce devralınması suretiyle bu iki şirketin GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. bünyesinde, 30 Haziran 2014 tarihli finansal tablolar esas alınarak, 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20.maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Birleşme ve 

Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak birleşmesi işlemine 

ilişkin olarak birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları’nca, 12 Eylül 2014 tarihinde KPMG 

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nce hazırlanan Uzman 

Kuruluş Raporu’ndaki birleşme ve değiştirme oranları baz alınarak düzenlenen ve 12 Eylül 2014 

tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi’nin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması, 

 

4. GSD Dış Ticaret A.Ş. ile bu şirketin aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz’ce 

devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi dolayısıyla, Şirketimiz’in 

30.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 22.180.855,64 TL artırılarak ve artırılan sermayenin 

tamamı için (C) Grubu pay ihraç edilerek 52.180.855,64 TL’ye çıkarılmasını, bu sermaye artırımı, 

genel kurul kararı gerektiren bir birleşme işlemi sonucunda gerçekleşeceğinden, Şirketimiz’in 

50.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kayıtlı Sermaye 

Sistemi Tebliği (II-18.1)’nin 6/6.maddesi uyarınca, bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak artırılan 

sermaye ile birlikte 52.180.855,64 TL’ye yükseltilmesini ve bu sermaye artırımı kapsamında ihraç 

edilecek payların tamamının KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan “GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

ve GSD Dış Ticaret A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu”nda belirlenen 2,21809 

değiştirme oranı üzerinden GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. dışındaki 

GSD Dış Ticaret A.Ş. pay sahiplerine sahibi oldukları 9.999.980 TL nominal değerli GSD Dış 

Ticaret A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere tahsis edilmesini içeren, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 

Kayıtlı Sermaye başlıklı 6.maddesinin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nca 07.11.2014 

tarihli ve 29833736-105.01.03.01-2239-10805 sayılı yazıyla uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce 11.11.2014 tarihli ve 67300147/431.02 sayılı yazıyla izin 

verilen tadil metnindeki gibi değiştirilmesinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması, 

 

5. Dilekler ve kapanış. 
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VEKALETNAME 

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

  

     GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 22 Aralık 2014 

Pazartesi günü saat 11:00'de Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 

Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda 

belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri 

imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..................................'yi vekil tayin 

ediyorum. 

  

Vekilin (*) 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

  

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

  

     A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

     Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek 

temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 
  

     1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

     a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

     b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

     c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

  

     Talimatlar: 

     Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde 

talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini 

işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda, varsa genel kurul 

tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir. 
  

 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,    

2. GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve 

yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek GSD Denizcilik 

Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nce devralınması suretiyle, bu iki 

şirketin GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 

birleşmesi işlemi ve bu işlem dolayısıyla doğacak ayrılma hakkı konusunda pay 

sahiplerinin, aşağıdaki gibi, bilgilendirilmesi; varsa önemli finansal durum 

değişikliklerinin ve buna ilişkin yönetim kurulu kararının ve gerekçesinin 

açıklanması ve 6102 sayılı TTK 149/1.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nin 8/2.maddesi uyarınca genel kurul 

toplantı tarihinden en az 30 gün önce ilgililerin incelemesine açılan birleşme 

işlemine ilişkin inceleme hakkı kapsamındaki belgelerin (Birleşme Sözleşmesi, 

Birleşme Raporu, SPK onaylı Birleşme Duyuru Metni, Uzman Kuruluş Raporu, 

son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve birleşmeye esas alınan 

ara dönem finansal tablolar, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, son üç 

yıllık bağımsız denetim raporları, gemi değerleme raporları) genel kurula katılan 

pay sahiplerince aydınlatılması istenen hususlar çerçevesinde görüşülmesi, (**) 
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Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

3. GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve 

yükümlülükleriyle bir bütün halinde ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek GSD 

Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nce devralınması suretiyle 

bu iki şirketin GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

bünyesinde, 30 Haziran 2014 tarihli finansal tablolar esas alınarak, 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20.maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümleri 

ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak birleşmesi işlemine ilişkin olarak 

birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları’nca, 12 Eylül 2014 tarihinde 

KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

A.Ş.’nce hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu’ndaki birleşme ve değiştirme 

oranları baz alınarak düzenlenen ve 12 Eylül 2014 tarihinde imzalanan Birleşme 

Sözleşmesi’nin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması, 

   

4. GSD Dış Ticaret A.Ş. ile bu şirketin aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde 

Şirketimiz’ce devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi 

dolayısıyla, Şirketimiz’in 30.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 

22.180.855,64 TL artırılarak ve artırılan sermayenin tamamı için (C) Grubu pay 

ihraç edilerek 52.180.855,64 TL’ye çıkarılmasını, bu sermaye artırımı, genel 

kurul kararı gerektiren bir birleşme işlemi sonucunda gerçekleşeceğinden, 

Şirketimiz’in 50.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)’nin 6/6.maddesi uyarınca, 

bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak artırılan sermaye ile birlikte 

52.180.855,64 TL’ye yükseltilmesini ve bu sermaye artırımı kapsamında ihraç 

edilecek payların tamamının KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan “GSD Denizcilik 

Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve GSD Dış Ticaret A.Ş. 

Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu”nda belirlenen 2,21809 değiştirme 

oranı üzerinden GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

dışındaki GSD Dış Ticaret A.Ş. pay sahiplerine sahibi oldukları 9.999.980 TL 

nominal değerli GSD Dış Ticaret A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere tahsis 

edilmesini içeren, Şirket Esas Sözleşmesi’nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 

6.maddesinin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nca 07.11.2014 tarihli 

ve 29833736-105.01.03.01-2239-10805 sayılı yazıyla uygun görüş ve T.C. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce 11.11.2014 tarihli 

ve 67300147/431.02 sayılı yazıyla izin verilen tadil metnindeki gibi 

değiştirilmesinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,  

   

5. Dilekler ve kapanış.    

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı 

varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 

  

(**) Bu gündem maddesi kapsamında yapılacak bilgilendirme aşağıdaki gibidir: 

 

Birleşme İşlemi Konusunda Bilgilendirme 

 

GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve 

tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nce 

devralınması suretiyle bu iki şirketin GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

bünyesinde, 30 Haziran 2014 tarihli finansal tablolar esas alınarak, 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20.maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı 
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Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Birleşme ve 

Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak birleşmesi işlemine 

ilişkin Taraflar, 12 Eylül 2014 tarihinde KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik A.Ş.’den Uzman Kuruluş Raporu’nu alarak Birleşme Sözleşmesi’ni imzalamış ve 

Birleşme Raporu’nu hazırlamışlar ve sonrasında Birleşme Duyuru Metni için 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemeleri uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) 

05/11/2014 tarihli kararla onay almışlardır. Ayrıca, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi 

ve Ticaret A.Ş., birleşme dolayısıyla yapacağı sermaye artırımına ilişkin gerçekleştireceği 

sermaye maddesindeki esas sözleşme değişikliği için, SPK’dan 05/11/2014 tarihli kararla uygun 

görüş almış ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 11/11/2014 tarihinde izin almıştır. TTK ve 

SPK düzenlemeleri uyarınca inceleme hakkı kapsamındaki belgeler, birleşme işleminin 

onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce kamuya açıklanmıştır. Bundan 

sonraki süreçte, Birleşme Sözleşmesi, GSD Dış Ticaret A.Ş. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul 

İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulları’nın; GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.’nin birleşme dolayısıyla yapacağı sermaye artırımına ilişkin gerçekleştireceği 

sermaye maddesindeki esas sözleşme değişikliği, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.’nin Genel Kurulu’nun onayına sunulacaktır. Birleşme sözleşmesi ile GSD Denizcilik 

Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belirtilen esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel 

kurul onayları alındıktan sonra, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nce 

birleşme nedeniyle yapılacak sermaye artırımı kapsamında pay ihracına ilişkin olarak SPK’ya 

başvurularak ihraç belgesi alınacak ve birleşme dolayısıyla GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde gerçekleştirilecek olan artış kapsamında kaydi olarak 

ihraçlanacak olan paylar, Birleşme Sözleşmesi’nde yer alan pay değişim oranına göre GSD 

Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. dışındaki GSD Dış Ticaret A.Ş. pay 

sahiplerinin sahip oldukları GSD Dış Ticaret A.Ş. payları ile değiştirilecektir. 

 

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi söz konusu 

işlem nedeniyle 30.000.000,00 TL’den 52.180.855,64 TL’ye çıkarılacaktır. GSD Denizcilik 

Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., GSD Dış Ticaret A.Ş.’deki %0,0002 oranındaki 

payına karşılık kendi artırılan sermayesinden herhangi bir pay almayacaktır. Birleşme sonrası; 

GSD Dış Ticaret A.Ş. pay sahiplerine sahip oldukları her 1 TL nominal değerli GSD Dış Ticaret 

A.Ş. payı için 2,21809 TL nominal değerli C Grubu GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir. 

 

Devralan GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Devrolan GSD Dış 

Ticaret A.Ş.’nin Genel Kurulları’nca Birleşme Sözleşmesi’nin onaylanması sonrası birleşmenin 

Ticaret Sicili’ne tescili tarihinde Devrolan GSD Dış Ticaret A.Ş. tasfiyesiz sona erecektir. 

 

Birleşme Duyuru Metni ve Birleşme Raporu’nda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi; bu 

birleşme işlemi, aynı sektördeki grup faaliyetlerinin tek bir çatı altında yürütülmesi ve 

raporlanması, mükerrer maliyetlerin ortadan kaldırılması yoluyla gider tasarrufu ve finans 

piyasalarına erişimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmaktadır. 

 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23.maddesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına 

giren birleşme işlemini içeren Birleşme Sözleşmesi’nin genel kurulca kabul edilebilmesi için, aynı 

kanunun 29/6.maddesi uyarınca toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy 

hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi 

temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan 

oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır. 
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Birleşme İşlemi Dolayısıyla Pay Sahipleri İçin Doğacak Ayrılma Hakkı ile Kullanımına İlişkin 

İşleyiş Süreci Konusunda Bilgilendirme 

 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Önemli 

Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (II-23.1) 5.maddesi 

uyarınca birleşme işleminin önemli nitelikteki işlem kapsamında olması nedeniyle, 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24.maddesi uyarınca, payları Borsa İstanbul’da işlem gören ve 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.’nin genel kurul toplantısına katılıp ta bu önemli nitelikteki işlem kararına olumsuz oy 

kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını GSD Denizcilik 

Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne satarak ayrılma hakkına sahip olup, GSD 

Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu payları, pay sahibinin talebi üzerine, söz 

konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı 09.06.2014 tarihinden önceki otuz gün 

içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay 

başına 1,45 TL’den satın almakla yükümlüdür. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi 

olmayan GSD Dış Ticaret A.Ş. pay sahipleri içinse birleşme dolayısıyla bir ayrılma hakkı 

doğmayacaktır. 

 

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., söz konusu ayrılma hakkını, yukarıda 

belirtilen şartları yerine getiren pay sahiplerine, genel kurul tarihinden itibaren en çok altı iş 

günü içinde başlamak kaydıyla, 10 iş günü süreyle aracı kurum aracılığıyla kullandıracaktır. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., ayrılma hakkına sahip pay sahipleri 

ile ayrılma hakkına konu pay tutarlarının listesini aracı kuruma iletecek ve bu listede yer alan 

pay sahipleri, yine bu listede yer alan tutardaki ayrılma hakkına konu paylarını, GSD Denizcilik 

Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma 

genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştireceklerdir. Aracı kurum, ayrılma 

hakkını kullanmak için kendisine başvuran pay sahipleriyle pay tutarlarının listesini her iş günü 

sonunda GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne iletecek ve GSD 

Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu pay sahiplerine pay bedellerini aracı 

kurum aracılığıyla satışı izleyen iş günü ödeyecektir. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay 

sahipleri, bu hakkı grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak 

zorundadır. 

 

     2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının 

kullanılmasına ilişkin özel talimat: 
     a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

     b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

     c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

  

     ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 

belirtilir. 

 

     B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları 

belirtir. 

     1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 
     a) Grubu: 

     b) Adet-Nominal değeri: 

     c) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

     d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 
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     2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula 

katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından 

temsilini onaylıyorum. 
  

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili  ve Numarası ile MERSİS numarası: 

 

Adresi: 

 

  

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

  

İMZASI  
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GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

ESKİ METİN YENİ METİN 

KAYITLI SERMAYE 

Madde 6. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 22/09/1994 tarih ve 955 sayılı izni ile bu 

sisteme geçmiştir.  

Şirket’in kayıtlı sermayesi 50.000.000 TL (Elli Milyon 

Türk Lirası) olup bu sermaye herbiri  1 Kr  (Bir Kuruş) 

itibari değerde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı 

izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı 

sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 

olsa dahi, 2015 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. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda, kayıtlı sermaye sisteminden 

çıkılmış sayılır. 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL (Otuz 

Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye de 1 Kr  (Bir 

Kuruş)  itibari değerde; 897.615.540 adet (A) grubu nama 

yazılı,  374.100.000 adet (B) grubu nama yazılı, 

1.503.824.460 adet (C) grubu nama yazılı, 224.460.000 

adet  (D) grubu nama yazılı olmak üzere toplam 

3.000.000.000 adet paya bölünmüştür. 

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli 

gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak 

şartıyla, nama  yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi  

artırmaya yetkilidir. 

 

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu 

çeşitli gruplarda imtiyazlı  pay ihraç edilmesi, tahsisli pay 

satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 

sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay 

sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. 

Kayıtlı sermaye tavanı artırımında, Sermaye Piyasası 

Kurulu iznini müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 

izin alınır. 

 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir. 

KAYITLI SERMAYE 

Madde 6. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 22/09/1994 tarih ve 955 sayılı izni ile bu 

sisteme geçmiştir. 

Şirket’in kayıtlı sermayesi 52.180.855,64 TL (Elli İki 

Milyon - Yüz Seksen Bin-Sekiz Yüz Elli Beş-Türk 

Lirası - Altmış Dört Kuruş) olup bu sermaye herbiri  1 Kr  

(Bir Kuruş ) itibari değerde 5.218.085.564 adet paya 

bölünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı 

izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı 

sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 

olsa dahi, 2015 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. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla 

sermaye artırımı yapılamaz. 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 52.180.855,64 TL (Elli İki 

Milyon - Yüz Seksen Bin-Sekiz Yüz Elli Beş-Türk 
Lirası - Altmış Dört Kuruş) olup, bu sermaye de 1 Kr  

(Bir Kuruş)  itibari değerde; 897.615.540 adet (A) grubu 

nama yazılı,  374.100.000 adet (B) grubu nama yazılı, 

3.721.910.024 adet (C) grubu nama yazılı, 224.460.000 

adet  (D) grubu nama yazılı olmak üzere toplam 

5.218.085.564 adet paya bölünmüştür. 

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli 

gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak 

şartıyla, nama  yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi  

artırmaya yetkilidir.  

 

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu 

çeşitli gruplarda imtiyazlı  pay ihraç edilmesi, tahsisli pay 

satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 

sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay 

sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. 

Kayıtlı sermaye tavanı artırımında, Sermaye Piyasası 

Kurulu iznini müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 

izin alınır. 

 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir. 

 


