
  
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
 
SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’NİN 
1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 
26.09.2019 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU  
 
a. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam 
pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı 
pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,  
 
ORTAKLAR                               PAY ADEDİ              SERMAYE (TL)      %  

Ordu Yardımlaşma Kurumu        4.081.952.148            40.819.521,48      53,8  
 

Diğer                                        3.503.751.190           35.037.511,90      46,2  

 

TOPLAM                                 7.585.703.338          75.857.033,38     100  

 

Her payın bir oy hakkı bulunmakta olup Şirket sermayemizde imtiyazlı pay 

bulunmamaktadır.  

  
b. Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde 
gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli 
ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin 
gerekçeleri,  
 
Şirketimizin ve Şirketimiz önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde 
gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde 
etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır 
 
c. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya 
seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa 
iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma 
nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, 
bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi 
durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;  
 
Yönetim Kurulu Üye seçimi bulunmamaktadır. 
 
d. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne 
yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini 
kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,  
 
Gündeme dair ilave talep bulunmamaktadır. 
 
e. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı 
ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.  
 
Şirketimizin 11.07.2019 tarih ve 43 nolu Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki karar 
alınmıştır; 
Şirketimizin son yıllarda yakaladığı büyüme ivmesi; satış hasılatımızı, faaliyet karımızı ve net 
karımızı önemli ölçüde artırırken, net işletme sermayesi ihtiyacımız da artmıştır. Büyüme 
sürecinin sürdürebilir bir şekilde devam edebilmesi için şirketimizde bedelli sermaye artırımı 
yapılarak 2019 yılı içerisinde yaklaşık 150 milyon TL kaynak sağlanması planlanmaktadır. 



Bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL'ye yükseltilmesi için gereken işlemlere 
başlanmasına; karar verilmiştir. 

Hektaş Ticaret T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni 

 

MEVCUT HALİ YENİ HALİ 
 

BOLÜM II: 

Sermaye: 

Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) 

hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 

sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

  

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL. olup, beheri 1 

(bir) Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 paya 

bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı 

izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı 

sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 

olsa dahi, 2020 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 5 yılı 

geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda 

yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 

75.857.033,38 TL’dir. Bu sermayenin 30.358.365,25 

TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 45.498.668,13 

TL'lik kısmın 20.623.364,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi 

Usul Kanunun Yeniden Değerleme hükümleri gereğince 

oluşan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun, 

11.343,22 TL'lik kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 

38.Maddesi hükmü gereğince oluşan Maliyet Artış 

Fonu'nun, 56.948,42 TL'lik kısmı Emisyon primlerinin, 

1.598.020,52 TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 

geçici 10,23 ve 28. Maddelerine göre oluşan Gayrimenkul 

satış karının, 23.184.880,27 TL'lik kısmı ise Öz Sermaye 

Enflasyon Düzeltme Farklarının, 24.110,99 TL’lik kısmı 

Olağanüstü Yedeklerin sermayeye ilavesi ile 

karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar 

karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri 

oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 

 

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 

gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama 

veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

artırmaya yetkilidir. 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, 

pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve 

itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. 

 

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında 

eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydîleştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir. 

Her pay 1 oy hakkına sahiptir. 

 

BOLÜM II: 

Sermaye: 

Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) 

hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı 

izni ile bu sisteme geçmiştir. 

  

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL. olup, 

beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 paya 

bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı 

izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı 

sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 

olsa dahi, 2023 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 5 yılı geçmemek üzere 

yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu 

yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla 

sermaye artırımı yapılamaz. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 

75.857.033,38 TL’dir. Bu sermayenin 30.358.365,25 TL'lik 

kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 45.498.668,13 TL'lik 

kısmın 20.623.364,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi Usul 

Kanunun Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan 

Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun, 11.343,22 TL'lik 

kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü 

gereğince oluşan Maliyet Artış Fonu'nun, 56.948,42 TL'lik 

kısmı Emisyon primlerinin, 1.598.020,52 TL'lik kısmı 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10,23 ve 28. 

Maddelerine göre oluşan Gayrimenkul satış karının, 

23.184.880,27 TL'lik kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon 

Düzeltme Farklarının, 24.110,99 TL’lik kısmı Olağanüstü 

Yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye 

ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar şirket 

ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 

 

Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 

zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya 

hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 

yetkilidir. 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari 

değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. 

 

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında 

eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydîleştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir. 

Her pay 1 oy hakkına sahiptir. 

 


