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6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ 
 
Sermaye ve Paylar  
 
Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası 
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 
sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin 
kayıtlı sermayesi 900.000.000-
(Dokuzyüzmilyon) TL olup her biri 1 Kr 
itibari değerde 90.000.000.000 
(Doksanmilyar) paya bölünmüştür.  
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi 410.000.000.-
(dörtyüzonmilyon) TL’dir. Bunun; 
1.000.000.- (Birmilyon) TL’si her biri 1 Kr 
itibari değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) 
paya bölünmüş A grubu,  409.000.000.-
(Dörtyüzdokuzmilyon) TL’si her biri 1 Kr 
itibari değerde 40.900.000.000 
(Kırkmilyardokuzyüzmilyon) paya 
bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B 
Grubu olup tamamı ödenmiştir. 
 
Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay 
ihraç edilemez. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) 
için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin 
verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2020 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 beş yılı 
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki 
alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 
alınmaması durumunda yönetim kurulu 
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 
 
Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları 
arasında, Sermaye Piyasası Kanunu 
Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 

6. MADDENİN YENİ ŞEKLİ 
 
Sermaye ve Paylar  
 
Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası 
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 
sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin 
kayıtlı sermayesi 900.000.000-
(Dokuzyüzmilyon) TL olup her biri 1 Kr 
itibari değerde 90.000.000.000 
(Doksanmilyar) paya bölünmüştür.  
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi 430.000.000.-
(dörtyüzotuzmilyon) TL’dir. Bunun; 
1.000.000.- (Birmilyon) TL’si her biri 1 Kr 
itibari değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) 
paya bölünmüş A grubu,  429.000.000.-
(Dörtyüzyirmidokuzmilyon) TL’si her biri 
1 Kr itibari değerde 42.900.000.000 
(Kırkikimilyardokuzyüzmilyon) paya 
bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B 
Grubu olup tamamı ödenmiştir. 
 
Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay 
ihraç edilemez. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) 
için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin 
verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2020 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 beş yılı 
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki 
alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 
alınmaması durumunda yönetim kurulu 
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 
 
Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları 
arasında, Sermaye Piyasası Kanunu 
Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 



zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar 
nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmış 
sermayeyi artırmaya yetkilidir. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Sermaye artırımına ilişkin kararlar özel 
durumun açıklanması kapsamında kamuya 
duyurulur. 
 
İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, 
payların nakdi bedelleri tamamen 
ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. 

zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar 
nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmış 
sermayeyi artırmaya yetkilidir. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Sermaye artırımına ilişkin kararlar özel 
durumun açıklanması kapsamında kamuya 
duyurulur. 
 
İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, 
payların nakdi bedelleri tamamen 
ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. 

 

 

 


