
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI TADİL METNİ 

 

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL 

 

SERMAYE VE PAYLAR  

 

MADDE 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre 500.000.000- TL 

(Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile 

kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerde 

500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya 

bölünmüştür. 

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 

kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 

yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin 

verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 

olsa dahi, 2016 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, Şirket kayıtlı sermaye 

sisteminden çıkmış sayılır. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 

93.780.000.-TL 

(Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) olup, herbiri 

1 (Bir) TL itibari değerde 93.780.000  

(Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) adet paya 

bölünmüştür. 

 

Bu çıkarılmış sermayenin 14.700.000-TL’si 

nakden ödenmiş olup, bakiye 79.080.000-TL 

sermayenin; 240.620-TL’si olağanüstü yedek 

akçelerden, 2.585.749-TL’si kanuni yedek akçe 

hükmündeki emisyon primlerinden, 851.644-

TL’si emisyon primi düzeltme farkından, 

1.664.000-TL’si yeniden değerleme fonundan, 

60.497.489-TL’si sermaye enflasyon düzeltme 

farkından, 9.117.063,00-TL’si dağıtılmayan 

karlardan, 4.123.435-TL’si geçmiş yıl karlarından 

oluşmaktadır. 

 

Şirketin 93.780.000-TL çıkarılmış sermayesinin 

müfredatı aşağıdaki gibidir: 

 
Ticaret 

Unvanı 

Grub Türü Pay Adedi Pay Tutarı 

(TL) 

Doğuş  

Holding 

A.Ş.      

A Nama 1.874.850 1.874.850 

Doğuş  

Holding 

A.Ş. 

B Hamiline 45.952.950 45.952.950 

Halka 
Arz 

Edilen 

B Hamiline 45.952.200 45.952.200 

  TOPLAM 93.780.000 93.780.000 

   

 

SERMAYE VE PAYLAR  

 

MADDE 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre 500.000.000- TL (Beşyüzmilyon) 

kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-

(Bir) TL itibari değerde 500.000.000 

(Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. 

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 

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, Şirket 

kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 

227.208.155-TL 

(İkiyüzyirmiyedimilyonikiyüzsekizbinyüzellibeş) 

olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerde 227.208.155 

(İkiyüzyirmiyedimilyonikiyüzsekizbinyüzellibeş) 

adet paya bölünmüştür. 

 

Bu defa artırılan 133.428.155-TL, Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu’nun bölünmeye ilişkin ilgili 

hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:I ve 

31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar 

Tebliği’nin bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde 

Bölünen Şirket’in 31 Mart 2013 tarihli bilançosu 

esas alınarak DT Bağımsız Denetim Anonim 

Şirketi’ne bağlı Yeminli Mali Müşavir Tayfun Şenol 

tarafından hazırlanan 8 Ekim 2013 tarihli ve 2013/9 

sayılı Bölünmeye İlişkin Uzman Raporuna istinaden 

gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda 

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nun 610114 sicil 

numarasında kayıtlı Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve 

İşletme A.Ş. aktifinde kayıtlı, Kocaeli İli, Gebze 

İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22B24B2A ve 

G22B24B2B Pafta nolu, 5678 Ada nolu, 20 ve 12 

Parsel nolu gayrimenkul ile gayrimenkulün 

mütemmim cüzlerinin (“Gayrimenkul”) tüm aktif, 

pasif, hak ve vecibeleri ile birlikte Şirkete ayni 

sermaye olarak konulmuştur. Bölünme işlemi ile 

devralınan ayni sermayenin karşılığı olarak bu defa 

yapılan sermaye artırımında 133.428.155 adet B 

grubu hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmiştir. 

 

Şirketin sermayesinin bölünme sonrası müfredatı 

aşağıdaki gibidir: 



 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları,  A 

grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 

1.874.850 TL’den ve B grubu hamiline 

91.905.150 adet pay karşılığı 91.905.150 TL’den 

oluşmaktadır. 

 

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun 

olarak, gerekli gördüğü zamanlarda  kayıtlı 

sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek 

çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkının 

sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda 

karar almaya yetkilidir.  

 

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar 

nama, B grubu paylar ise nakit veya iç 

kaynaklardan karşılanan sermayeyi temsil ediyor 

ise hamiline, ayni sermaye artırımı karşılığında 

çıkarılmış ise nama yazılı olacaktır.  A grubu 

nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu 

payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde 

aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu 

üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin 

gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye 

artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A 

grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni 

pay  çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu yeni 

pay alma hakkını sınırlandırdığı takdirde 

çıkarılacak yeni paylar, nakit karşılığı sermaye 

artırımlarında B grubu hamiline, ayni sermaye 

artırımlarında B grubu nama yazılı olarak 

çıkarılacaktır. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi 

ayni olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ayni 

sermaye artırımı için genel kurulda karar alınması  

zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden 

ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

ilgili Tebliği’nde belirtilen oranın altında olamaz. 

Ayni sermaye artırımı işlemlerinde Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine ve 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.      

 

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.  

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri 

ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış 

sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı 

belgelerde gösterilmesi zorunludur. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

 

 
Şirket 

Ortaklarının  

Adı – Soyadı  

Grub Türü Pay Adedi Sermaye 

(TL) 

Doğuş 

Holding A.Ş.  

A Nama 1.874.850 1.874.850 

Doğuş 

Holding A.Ş.  

B Hamiline 174.977.744 174.977.744 

Doğuş Turizm 

Sağlık 

Yatırımları ve 
İşletmeciliği 

San. ve Tic. 

A.Ş.  

B Hamiline 1.095.653 1.095.653 

Ferit Faik 
Şahenk 

B Hamiline 2.205.215 2.205.215 

Filiz Şahenk B Hamiline 1.102.492 1.102.492 

Halka Açık  B Hamiline 45.952.200 45.952.200 

Toplam   227.208.155 227.208.155 

 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları,  A 

grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 

TL’den, ve B grubu hamiline 225.333.305 adet pay 

karşılığı 225.333.305-TL’den oluşmaktadır. 

 

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 

gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına 

kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma 

hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı 

konusunda karar almaya yetkilidir.  

 

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B 

grubu paylar ise hamiline yazılı olacaktır.  A grubu 

nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu 

payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday 

gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 

tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar 

arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu 

paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar 

karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi 

ayni olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ayni 

sermaye artırımı için genel kurulda karar alınması 

zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş 

kısmı Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 

Tebliği’nde belirtilen oranın altında olamaz. Ayni 

sermaye artırımı işlemlerinde Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine uyulur.      

 

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.  

 

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri 



esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış 

sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı 

belgelerde gösterilmesi zorunludur. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


