
 1 

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS 

SÖZLEŞME TADİL METNİ 
 

ESKİ YENİ 

SERMAYE VE PAYLAR 

MADDE 8: 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

28.04.2006 tarihli ve 20/512 nolu kararı ile 

kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 

 

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL 

(İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL 

(Bir Türk Lirası) itibari değerde 200.000.000 

(İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 

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 şirket kayıtlı sermaye 

sisteminden çıkmış sayılır. 

 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 

110.000.000 TL (Yüzonmilyon Türk Lirası) olup 

her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 

110.000.000 (Yüzonmilyon) adet paya 

ayrılmıştır. 

 

Sermayenin 83.250.488,34 TL 

(Seksenüçmilyonikiyüzellibindörtyüzseksensekiz

TürklirasıotuzdörtKuruş)’sı ortaklar tarafından 

nakden ödenmiş, 1.295.808,21 TL 

(BirmilyonikiyüzdoksanbeşbinsekizyüzsekizTür

klirasıYirmibirKuruş)’luk kısmı 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu’nun 3094 sayılı Kanun ile değişik 

geçici 11. maddesine göre oluşan Yeniden 

Değerleme Değer Artış Fonu’nun sermayeye 

aktarılmasından, 700.000 

TL’sı (YediyüzbinTürklirası) Hisse senedi İhraç 

Primleri Emisyon farkından, 23.654.886,71 

TL.(Yirmiüçmilyonaltıyüzellidörtbinsekizyüzsek

senaltıTürklirasıyetmişbirKuruş) sermaye 

SERMAYE VE PAYLAR 

MADDE 8: 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

28.04.2006 tarihli ve 20/512 nolu kararı ile 

kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 

 

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL 

(Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL 

(Bir Türk Lirası) itibari değerde 500.000.000 

(Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 

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 şirket kayıtlı sermaye 

sisteminden çıkmış sayılır. 

 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 

110.000.000 TL (Yüzonmilyon Türk Lirası) olup 

her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 

110.000.000 (Yüzonmilyon) adet paya 

ayrılmıştır. 

 

Sermayenin 83.250.488,34 TL 

(Seksenüçmilyonikiyüzellibindörtyüzseksensekiz

TürklirasıotuzdörtKuruş)’sı ortaklar tarafından 

nakden ödenmiş, 1.295.808,21 TL 

(BirmilyonikiyüzdoksanbeşbinsekizyüzsekizTür

klirasıYirmibirKuruş)’luk kısmı 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu’nun 3094 sayılı Kanun ile değişik 

geçici 11. maddesine göre oluşan Yeniden 

Değerleme Değer Artış Fonu’nun sermayeye 

aktarılmasından, 700.000 

TL’sı (YediyüzbinTürklirası) Hisse senedi İhraç 

Primleri Emisyon farkından, 23.654.886,71 

TL.(Yirmiüçmilyonaltıyüzellidörtbinsekizyüzsek

senaltıTürklirasıyetmişbirKuruş) sermaye 
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düzeltmesi olumlu farklarından ve 1.098.816,74 

TL.(Bir             

milyondoksansekizbinsekizyüzonaltıTürklirasıye

tmişdörtKuruş)’sı Olağanüstü Yedeklerin 

sermayeye ilave edilmesi suretiyle 

karşılanmıştır. 

 

Şirket’in payları A, B ve C gruplarına 

ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay 

grupları, A grubu nama 2.240.000 adet pay 

karşılığı 2.240.000 TL’ndan; B grubu nama 

3.360.000 adet pay karşılığı 3.360.000 TL’ndan; 

C grubu hamiline 104.400.000 adet pay karşılığı 

104.400.000 TL’ndan oluşmaktadır. Nama yazılı 

payların devri kısıtlanamaz.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu izni olmaksızın 

gerçekleştirilen pay devirleri ortaklık pay 

defterine kaydedilmez. 

 

Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek 

kısmının tamamı C Grubu hamiline yazılı 

paylarından karşılanır. Halka arzdan önce Şirket 

paylarının devri herhangi bir orana 

bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu iznine 

tabidir.  Bu kapsamdaki pay devirlerinde, 

Şirket’te pay edinecek yeni ortaklar için de 

gayrimenkul yatırım ortaklığı kurucularında 

aranan şartlar aranır.   

 

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar 

karşılığında A Grubu, B Grubu paylar 

karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar 

karşılığında C Grubu yeni pay çıkarılır. A Grubu 

ve B Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı 

kullanımından arta kalan paylar olması 

durumunda bu pay grupları başkaca bir işleme 

gerek kalmaksızın C Grubu ve hamiline yazılı 

paya dönüşür. Ancak, Yönetim Kurulu pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı 

takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu 

ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, 

Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A grubu 

ve B grubu paylar karşılığında C Grubu hamiline 

pay çıkarmaya da yetkilidir. 

 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya 

azaltılabilir. 

düzeltmesi olumlu farklarından ve 1.098.816,74 

TL.(Bir  

milyondoksansekizbinsekizyüzonaltıTürklirasıye

tmişdörtKuruş)’sı Olağanüstü Yedeklerin 

sermayeye ilave edilmesi suretiyle 

karşılanmıştır. 

 

Şirket’in payları A, B ve C gruplarına 

ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay 

grupları, A grubu nama 2.240.000 adet pay 

karşılığı 2.240.000 TL’ndan; B grubu nama 

3.360.000 adet pay karşılığı 3.360.000 TL’ndan; 

C grubu hamiline 104.400.000 adet pay karşılığı 

104.400.000 TL’ndan oluşmaktadır. Nama yazılı 

payların devri kısıtlanamaz.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu izni olmaksızın 

gerçekleştirilen pay devirleri ortaklık pay 

defterine kaydedilmez. 

 

Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek 

kısmının tamamı C Grubu hamiline yazılı 

paylarından karşılanır. Halka arzdan önce Şirket 

paylarının devri herhangi bir orana 

bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu iznine 

tabidir.  Bu kapsamdaki pay devirlerinde, 

Şirket’te pay edinecek yeni ortaklar için de 

gayrimenkul yatırım ortaklığı kurucularında 

aranan şartlar aranır.   

 

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar 

karşılığında A Grubu, B Grubu paylar 

karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar 

karşılığında C Grubu yeni pay çıkarılır. A Grubu 

ve B Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı 

kullanımından arta kalan paylar olması 

durumunda bu pay grupları başkaca bir işleme 

gerek kalmaksızın C Grubu ve hamiline yazılı 

paya dönüşür. Ancak, Yönetim Kurulu pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı 

takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu 

ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, 

Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A grubu 

ve B grubu paylar karşılığında C Grubu hamiline 

pay çıkarmaya da yetkilidir. 

 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya 

azaltılabilir. 
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Yönetim Kurulu, 2014-2018 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 pay sahiplerinin yeni pay alma 

hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya 

nominal değerinin üzerinde veya altında pay 

ihracı konularında karar almaya yetkilidir.  

 

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri 

arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 

kullanılamaz. 

 

Kullanılan veya kullanılmayan rüçhan hakları 

için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 

ve bu esas sözleşme hükümlerine uyulur. 

 

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının 

kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

 

Yönetim Kurulu, 2020-2024 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 pay sahiplerinin yeni pay alma 

hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya 

nominal değerinin üzerinde veya altında pay 

ihracı konularında karar almaya yetkilidir.  

 

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri 

arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 

kullanılamaz. 

 

Kullanılan veya kullanılmayan rüçhan hakları 

için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 

ve bu esas sözleşme hükümlerine uyulur. 

 

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının 

kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel 

kurulda alınabilir. 

 

 

 


