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ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ 

KAYITLI SERMAYE KAYITLI SERMAYE KAYITLI SERMAYE 

 
MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine  göre kayıtlı sermaye sistemini 
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
21/10/1998 tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu 
sisteme geçmiştir. 
 
Şirket’in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL 
(BirMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 
Kr (BirKuruş) nominal değerde 
100.000.000.000 adet paya bölünmüştür. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 
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, kayıtlı sermaye 
sisteminden çıkılmış sayılır. 
 
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL 
(İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye 
de 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde; 39.280 
adet (A) grubu nama yazılı, 39.280 adet (B) 
grubu nama yazılı, 39.280 adet (C) grubu 
nama yazılı, 24.999.882.160 adet (D) grubu 
hamiline yazılı olmak üzere toplam 
25.000.000.000 adet paya bölünmüştür. 
 
Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 
olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı 
sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, nama 
ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış 
sermayeyi artırmaya yetkilidir. 
 
Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. 
Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya 
nominal değerinin üzerinde veya altında pay 
ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay 
sahiplerinin yeni pay alma haklarının 
sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay 
sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar 
alabilir. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 

 
MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine  göre kayıtlı sermaye sistemini 
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
21/10/1998 tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu 
sisteme geçmiştir. 
 
Şirket’in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL 
(BirMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 
Kr (BirKuruş) nominal değerde 
100.000.000.000 adet paya bölünmüştür. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) 
için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen 
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 
dahi, 2017 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, yönetim 
kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 
 
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL 
(İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye 
de 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde; 39.280 
adet (A) grubu hamiline yazılı, 39.280 adet (B) 
grubu hamiline yazılı, 39.280 adet (C) grubu 
hamiline yazılı, 24.999.882.160 adet (D) grubu 
hamiline yazılı olmak üzere toplam 
25.000.000.000 adet paya bölünmüştür. 
 
Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 
olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı 
sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, 
hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış 
sermayeyi artırmaya yetkilidir. 
 
Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. 
Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya 
nominal değerinin üzerinde veya altında pay 
ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay 
sahiplerinin yeni pay alma haklarının 
sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay 
sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar 
alabilir. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 
 

 
MADDE 7. 2013 yılında 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’na uyum 
amacıyla yapılan anasözleşme 
değişiklikleri sonucu pay devir kısıtının 
kalkması ve artık paylarda tam 
kaydileşmenin sağlanmasından 
dolayı, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 485.maddesine uygun 
olarak, Şirketimiz’in nama yazılı (A), 
(B) ve (C) Grubu paylarının hamiline 
yazılı türe dönüştürülmesi amacıyla  
değiştirilmektedir. 
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PAYLAR 
 
MADDE 8. (A), (B) ve (C) grubu paylar nama, 
(D) grubu paylar hamiline yazılıdır. 
 
 
 

PAYLAR 
 
MADDE 8. (A), (B), (C) grubu ve (D) grubu 
paylar hamiline yazılıdır. 
 
 

PAYLAR 
 
MADDE 8. 2013 yılında 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’na uyum 
amacıyla yapılan anasözleşme 
değişiklikleri sonucu pay devir 
kısıtının kalkması ve artık paylarda 
tam kaydileşmenin sağlanmasından 
dolayı, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 485.maddesine uygun 
olarak, Şirketimiz’in nama yazılı (A), 
(B) ve (C) Grubu paylarının hamiline 
yazılı türe dönüştürülmesi amacıyla  
değiştirilmektedir. 
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PAYLARIN DEVRİ 
 
MADDE 9. Nama ve hamiline yazılı paylar 
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 
hükümlerine göre serbestçe devredilebilir. 

PAYLARIN DEVRİ 
 
MADDE 9. Hamiline yazılı paylar Türk Ticaret 
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine 
göre serbestçe devredilebilir. 

PAYLARIN DEVRİ 
 
MADDE 9. 2013 yılında 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’na uyum amacıyla 
yapılan anasözleşme değişiklikleri 
sonucu pay devir kısıtının kalkması ve 
artık paylarda tam kaydileşmenin 
sağlanmasından dolayı, 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’nun 
485.maddesine uygun olarak, 
Şirketimiz’in nama yazılı (A), (B) ve (C) 
Grubu paylarının hamiline yazılı türe 
dönüştürülmesi amacıyla  
değiştirilmektedir. 

 


