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CASA… T.C. sermaye piyasası kurulu, ortaklar finansman daire başkanlığı, 07.06.2021 tarih ve E-29833736-
110.03.03-6928 sayılı kararı ile; Başvuru kapsamında Kurula iletilen Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesine 
ilişkin tadil metninin; 
-Kurulun mührünü taşıyan şekilde değiştirilmesini Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun gördüğünü, 
-Esas sözleşmenin tadili için verilen onayın, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olduğunu, 6 ay 
içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kuruldan yeniden uygun 
görüş alınması gerektiğini, 
-Diğer taraftan, esas sözleşmenin Şirketin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesinin Şirket 
sorumluluğunda bulunduğunu, 
-Bu kapsamda, Kurulun uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda 
Kuruldan yeniden uygun görüş alınması gerektiğini, 
-Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için verilen bu onay sermaye artırımına ilişkin 
izahnamenin onayı niteliğinde olmadığını, 
-Şirket genel kurulunda sermaye artırım kararı alınmasından sonra, ancak esas sözleşme değişikliğine ilişkin 6 ncı 
maddenin tescilinden önce Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ihraç edilecek 
paylara ilişkin izahnamenin onaylanması amacıyla Kurul 'a başvuruda bulunulması gerektiğini, bildirmiş olduğunu, 
kamuoyunun ve paydaşların bilgilerine sunulmaktadır. 
 
DGKLB… Bedelli Sermaye Artırımının Tescili… Şirketin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 
269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden 
olmak üzere 80.930.233 TL tutarında (%30,07778 bedelli) artırılarak 350.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak, 
Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 
tarafından 07.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir. 
 
LKMNH… Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlan Edildi… Şirketin 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 
kar dağıtımı kapsamında 12.000.000 TL (%50) bedelsiz artırılarak 36.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas 
Sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6' ncı maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası 
Kurulu'na başvuru onaylanmış olup 27/05/2021 tarih 2021/26 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde 
duyurulmuştur. Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşme tadiline ilişkin onaylı belgeler 
07.06.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 07.06.2021 tarih ve 280 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 
edilmiştir. 
 
MERIT… Grup Şirketi Voyager Kıbrıs Ltd.’in sermaye artışı kararı hakkında… 01.04.2021 tarihinde kamuya 
açıklanan, şirketin bedelli sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri raporuna istinaden; 
Sahip olduğu tüm otelleri tarafımızdan işletilen ve aynı zamanda grup şirketi olan Voyager Kıbrıs Ltd. 07.06.2021 
(bugün) tarihli Şirket Direktörler Toplantısında, 
1. Şirketin sermaye artışına gitmesi gereği yönünde hissedarlara çağrıda bulunulmasına; 
2. Sermaye artışı ile ilgili olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihinin belirlenerek hissedarlara gündemle ilgili 
çağrı yazılarının gönderilmesine, sermaye artış tutarının belirlenmesinin genel kurul kararına bırakılmasına ve bu 
işlemlerin 2 ay içerisinde neticelendirilmesine; karar vermiştir. 
 
MRGYO… Şirketin 110.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 330.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç 
edilecek 220.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları 
kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların % 200 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. 
Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, 
izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.06.2021 ile 08.07.2021 tarihleri arasında 28 gün süreyle 
kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar BİAŞ Birincil Piyasada 2 iş günü 
süre ile nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa'da oluşacak fiyattan Borsa İstanbul'da satılacaktır. 
 
 
 



 

 
 

 
8.06.2021 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGE… Şirketin mevcut 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 TL olan şirket çıkarılmış 

sermayesinin 80.000.000 TL'na artırılmasına ilişkin ihraç ve dağıtım işlemlerinin hak kullanım tarihi 09 Haziran 2021 

olacak şekilde belirlenmiştir. Gerekli işlemlerin yapılması hususunda Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda 

bulunulmuştur. 

 

MERIT… Şirketin 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 

(İkimilyonbeşyüzellibin) TL çıkarılmış sermayesinin, 25.500.000 (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin) TL (%1000 oranında) 

artırılmak suretiyle 28.050.000 (Yirmisekizmilyonellibin) TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası 

Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 

29/834 sayılı toplantısında onaylanmıştır. 

 

SEYKM… Şirket sermayesinin 22.000.000 TL'den 41.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 

19.00.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/838 

sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve tadil metni sunulmuştur. 19.000.000,00 TL nominal değerli 

paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 09.06.2021 olarak belirlenmiştir. 

 

VKGYO… Şirket 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000,-TL olan çıkarılmış 

sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.000.000.000,-TL'ye çıkarılmasına 

ilişkin izahname  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Haziran 2021 tarihli ve 29/864 sayılı toplantısında uygun 

bulunmuş ve 2021/28 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurulun 07 Haziran 2021 

tarihli ve E-12233903-340.05.05-6957  sayılı yazısı ile onaylanan  izahname ektedir. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940755 

 

YESIL… Şirketin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 

tamamı nakit karşılığı ve %3.085,18518 oranında olmak üzere 208.250.000 TL artışla 215.000.000 TL'ye 

yükseltilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 27/795 sayılı toplantısında 

onaylanmıştır. 

SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 04.06.2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

- Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %3.085,18518'i oranında yeni pay 

alma hakları bulunmaktadır. 

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 08.06.2021 ile 22.06.2021 tarihleri arasında 

15 gün süreyle kullandırılacaktır. 

- Yeni pay alma haklarının kullanımında 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir. 

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin 

altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 
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ÇEKİNCE .. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye 

özel sunulmaktadır.  

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından 

bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif 

içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve 

eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL  Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil 

etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi 

olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle  A1 CAPİTAL Yatırım ve 

diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş 

fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.  

 


