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ESKİ METİN 

 

 

YENİ METİN 

SERMAYE, HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ VE DEVRİ: 

MADDE 6-  Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 

kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

21.06.2013 tarih ve 22/705 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine 

geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000-TL olup, her biri 1 (bir) Türk 

Lirası itibari değerde 25.000.000 adet paya bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-

2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için 

yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 
 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.175.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış 

sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.175.000-TL olup, her biri 1 TL (Bir 

Türk Lirası) itibari kıymette 540.000 adet (A) grubu nama yazılı, 

13.635.000 adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 

14.175.000 adet hisseye ayrılmıştır. A grubu hisseler iş bu ana 

sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptir. B grubu hisselere imtiyaz 

tanınmamıştır. 

 

SERMAYE, HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ VE DEVRİ: 

MADDE 6-  Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 

kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

21.06.2013 tarih ve 22/705 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine 

geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000-TL olup, her biri 1 (bir) 

Türk Lirası itibari değerde 200.000.000 adet paya bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-

2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için 

yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 
 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.175.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış 

sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.175.000-TL olup, her biri 1 TL (Bir 

Türk Lirası) itibari kıymette 540.000 adet (A) grubu nama yazılı, 

13.635.000 adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 

14.175.000 adet hisseye ayrılmıştır. A grubu hisseler iş bu ana 

sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptir. B grubu hisselere imtiyaz 

tanınmamıştır. 

 



Şirket paylarından (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline 

yazılıdır. Şirket paylarının devri ve temliki Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. 

 

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, 

her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay 

sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması 

durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B 

Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni 

payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, 

yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B 

Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir. 

 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak 

gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay 

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin 

haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının 

sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı 

konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay 

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

 

Şirket paylarından (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline 

yazılıdır. Şirket paylarının devri ve temliki Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. 

 

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, 

her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay 

sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması 

durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B 

Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni 

payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, 

yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B 

Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir. 

 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak 

gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay 

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin 

haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının 

sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı 

konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay 

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

 
 


