
 

6102 SAYILI TTK NIN 457 ve 591 MADDESİNE İSTİNADEN SERMAYE ARTTIRIMINDA HAZIRLANAN  

YÖNETİM KURULU BEYANI 

ŞİRKETİN ÜNVANI  

ŞİRKETİN ADRESİ  

ŞİRKETİN ESKİ 
SERMAYESİ 

TL 

ŞİRKETİN YENİ 
SERMAYESİ 

TL 

ŞİRKETİN TESCİL 
EDİLECEĞİ TİCARET 
SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 

…… TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

ORTAKLARIN; 

SIRA 
NO 

ADI VE SOYADI UYRUĞU TC /VERGİ NO ESKİ SERMAYESİ YENİ SERMAYESİ NAKDEN TAAHHÜT EDİLEN KISIM 

1       

2       

3       

….       

  

1 Sermaye artırımında Nakdî sermaye konuluyorsa; 
artırılan kısmın tamamen taahhüt edilip 
edilmediğine dair açıklama 

 

2 Sermaye artırımında  Nakdî sermaye konuluyorsa 
kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi 
gerekli tutarın ödenip ödenmediğine dair 
açıklama 

 

3 Sermaye artırımında  bir borcun takası söz 
konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas 
edilebilirliğine dair açıklama 

 

4 Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek 
akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine dair 
açıklama 

 

5 Sermaye artırımında   gerekli organların ve 
kurumların onaylarının alındığına dair açıklama 

 

6 Sermaye artırımında  rüçhan hakları 
sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun 
sebepleri, miktarı ve oranı 

 



7 Sermaye artırımında  kullanılmayan rüçhan 
haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine 
dair açıklama 

 

8 İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının 
hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların 
gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var oldukları 
ve bu konuda verilen garanti 

. 

9 Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının 
kanuna uygunluğuna dair açıklama  

 

10 Sermaye artırımında  Şirkete ayni sermaye 
konuluyor ya da bir ayın veya işletme 
devralınıyorsa,bunlara  
verilecek karşılığın uygunluğunun 
olup,olmadığına dair açıklama 

 

11 Sermaye artırımında  Şirkete ayni sermaye 
koymanın veya ayın ya da işletme devralmanın 
gerekliliğine, bunların şirkete sağlanan yararları 
nelerdir 

 

12 Sermaye artırımında  Şirket Tarafından İktisap 
edilen menkul kıymetlerle,bunların iktisap 
fiyatlarına dair açıklama 

 

13 Söz Konusu menkul kıymetleri çıkarılanların  son 
üç yıllık, gereğinde konsolide finansal tabloların 
değerlerine ve çözümlerine ilişkin bilgiler, 

 

14 Sermaye artırımında   Şirket esas sözleşmesinde 
halka arz edilmek  üzere pay taahhüdünde 
bulunulduğunun belirtilmesi halinde kimlerin 
halka arz amacıyla ne miktarda pay taahhüt 
ettiği,pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile 
ilişkileri bunlar bir şirket toğluluğuna dahil 
bulunuyorsa topluluk ile ilişkilerine dair 
açıklamalar. 

 

15 Sermaye arttırımında  hizmet verenlere ödenen 
ücretler de emsalleriyle karşılaştırılarak  
açıklanacaktır  (YTTK md. 349/f.1-2). 

 

 

Biz şirket Yönetim Kurulu /Müdürler olarak aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğini beyan ederiz 

Not:Bu Beyan tüm YÖNETİM KURULU üyeleri tarafından imzalanacaktır. Vekaleten oy kullanılmaz. Beyanda belgeli ve gerekçeli açıklamalar yer alması şarttır. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

. 


