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OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI 

Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali 

 

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN 

TÜRÜ 

 

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 11.01.2013 tarih ve 2/23 sayılı izni 

ile bu sisteme geçmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2013–2017 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına 

ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılının bitiminden 

sonra Yönetim Kurulu’nun, 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 alması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla 

sermaye artırımı yapamaz. Şirket Sermaye 

Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle kayıtlı 

sermaye sisteminden çıkabilir. 

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- 

(ellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari 

değerde 50.000.000.- (ellimilyon) paya 

bölünmüştür. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.820.509 

(Ondokuzmilyonsekizyüzyirmibinbeşyüzdokuz) 

TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari 

değerde 19.820.509 

(Ondokuzmilyonsekizyüzyirmibinbeşyüzdokuz) 

adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 

(Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 

19.775.509 

(Ondokuzmilyonyediyüzyetmişbeşbinbeşyüzdok

uz) adeti B Grubu Nama yazılı hisseden 

oluşmaktadır. Bu defa artırılan 120.509 adet B 

Grubu pay, Çalışanlara Pay Edindirme Programı 

kapsamında çalışanlara verilen hisse 

opsiyonunun kullanılması suretiyle yapılan şarta 

bağlı sermaye artırımı çerçevesinde Şirketimiz 

çalışanlarına tahsisli olarak ihraç edilen paylar 

olup bedeli tamamen ve nakden ödenmiştir.  

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 

muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 

kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden 

izlenir. 
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Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına 

ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılının bitiminden 

sonra Yönetim Kurulu’nun, 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 alması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla 

sermaye artırımı yapamaz. Şirket Sermaye 

Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle kayıtlı 

sermaye sisteminden çıkabilir. 

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- 

(ellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari 

değerde 50.000.000.- (ellimilyon) paya 

bölünmüştür. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.820.509 

(Ondokuzmilyonsekizyüzyirmibinbeşyüzdokuz) 

TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari 

değerde 19.820.509 

(Ondokuzmilyonsekizyüzyirmibinbeşyüzdokuz) 

adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 

(Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 

19.775.509 

(Ondokuzmilyonyediyüzyetmişbeşbinbeşyüzdok

uz) adeti B Grubu Nama yazılı hisseden 

oluşmaktadır. Bu defa artırılan 120.509 adet B 

Grubu pay, Çalışanlara Pay Edindirme Programı 

kapsamında çalışanlara verilen hisse 

opsiyonunun kullanılması suretiyle yapılan şarta 

bağlı sermaye artırımı çerçevesinde Şirketimiz 

çalışanlarına tahsisli olarak ihraç edilen paylar 

olup bedeli tamamen ve nakden ödenmiştir.  

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 

muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 

kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden 

izlenir. 
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Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli 

gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına 

kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek 

çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. 

Sermaye artırımı neticesinde çıkarılan A Grubu 

paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar 

B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay 

ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine 

de B grubu paylar verilir. 

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde 

veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin 

yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen 

sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu’nun 

itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay 

sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya 

tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar 

çerçevesinde ilan edilir.  

Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta 

bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği 

belirtilen borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle 

ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı 

sahiplerine ya da pay edindirme programları 

çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden 

çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, 

kullanım veya alım haklarının kullanılması 

suretiyle şarta bağlı sermaye artırımı 

gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim 

Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının 

yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının 

tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. Şarta 

bağlı sermaye artırımlarında SPK’nın paya ve 

borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine 

uyulur. Yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye 

artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, 

artırılacak sermaye tutarına, ihraç edilecek 

payların grubuna ve türüne, dönüştürme, 

kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek 

gruplara, çalışanlara pay edindirme programları 

çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek 

pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi 

ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin 

bilgiye yer verir. 
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