
 

 

SERMAYE, PAYLARIN NEVI VE DEVRI MADDE 6 

 

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 

kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye  

Piyasası Kurulu’nun 03/12/2010 tarih ve 36/1068 sayılı izni ile bu 

sisteme geçmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 

2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye 

tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılının bitiminden 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 alması zorunludur. Sözkonusu yetkinin alınmaması 

durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 

Şirket’in kayıtlı sermayesi 30.000.000 (otuzmilyon) TL olup, her 

biri 1 (bir) TL itibari değerde 30.000.000 adet paya ayrılmıştır. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.600.000 (Onbeşmilyonaltıyüzbin) 

TL’dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 

15.600.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 1.950.000 

(Birmilyondokuzyüzellibin) adedi (A) grubu nama yazılı, 

13.650.000 (Onüçmilyonaltıyüzellibin) adedi (B) Grubu hamiline 

yazılı paylardan oluşmaktadır.A Grubu payların 1.267.500 adedi 

Memet ALDIKAÇTI’ya,585.000 adedi Enis ALDIKAÇTI’ya, 

58.500 adedi Meltem  VANLI'ya,19.500 adedi Hadiye 

ALDIKAÇTI'ya,19.500  adedi Merve ALDIKAÇTIYA; 

(B) Gurubu payların 1.392.500 adedi Memet ALDIKAÇTI'ya, 

1.537.300 adedi Enis ALDIKAÇTI'ya, 175.500 adedi Meltem 

VANLI'ya, 58.500 adedi Hadiye ALDIKAÇTI'YA, 58.500 adedi 

Merve ALDIKAÇTI'ya aittir. 

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli 

gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya 

hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 

uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 

yetkilidir. 

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay 

çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya 

tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını 

kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.  

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket 

Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. 

(A) grubu nama yazılı payların devri için yönetim kurulunun onayı 

şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten 

imtina edebilir.      (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. 

(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim ve 

denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında 

imtiyaza sahiptir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir. 

 

MADDE-6) ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE 

PAYLARI 

 

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 

kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 03/12/2010 tarih ve 36/1068 sayılı izni ile bu sisteme 

geçmiştir.  

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 

2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye 

tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılının bitiminden 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 alması zorunludur. 

 

Şirket’in kayıtlı sermayesi 50.000.000 (ellimilyon) TL olup, her 

biri 1 (bir) TL itibari değerde 50.000.000 adet paya ayrılmıştır. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.600.000 TL olup söz konusu 

çıkarılmış sermayesi  tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, 

her biri 1 (bir) TL itibari değerde 15.600.000 adet paya ayrılmış 

olup bu payların 1.950.000 (Birmilyondokuzyüzellibin) adedi (A) 

grubu nama yazılı, 13.650.000 (Onüçmilyonaltıyüzellibin) adedi 

(B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. 

 

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. 

 

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe 

yeni pay çıkarılamaz. 

 

 (A) grubu paylar işbu ana sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu 

üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 


