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MADDE 6: SERMAYE VE PAYLAR 

Ortaklık, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 
göre 90.000.000-TL (DoksanmilyonTürkLirası) 
kayıtlı sermaye tavanına sahiptir. 
 
Ortaklık'ın çıkarılmış sermayesi 87.000.000-TL 
(SeksenyedimilyonTürkLirası) olup, her biri 1-TL 
(BirTürkLirası) itibari değerde 87.000.000 
(Seksenyedimilyon) adet hamiline yazılı paya 
ayrılmış ve tamamı nakden ödenmiştir. 
 
Yönetim Kurulu’na, Sermaye Piyasası Kurulunca 
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 Kurulu’nun sermaye artırımı 
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. 
 
Yönetim kurulu, 2013-2017 yılları arasında 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar 
yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 
arttırmaya, nominal değerinin üzerinde veya 
altında pay çıkarılması konusunda karar almaya 
yetkilidir. 
 
Çıkarılmış sermaye miktarının Ortaklık 
unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi 
zorunludur. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel 
kurulda alınabilir. 
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Ortaklık, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 
göre 90.000.000-TL (DoksanmilyonTürkLirası) 
kayıtlı sermaye tavanına sahiptir. 
 
Ortaklık'ın çıkarılmış sermayesi 87.000.000-TL 
(SeksenyedimilyonTürkLirası) olup, her biri 1-TL 
(BirTürkLirası) itibari değerde 87.000.000 
(Seksenyedimilyon) adet hamiline yazılı paya 
ayrılmış ve tamamı nakden ödenmiştir. 
 
Yönetim Kurulu’na, Sermaye Piyasası Kurulunca 
verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 
 
2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2022 yılından 
sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı 
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. 
 
Yönetim kurulu, 2018-2022 yılları arasında 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar 
yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 
arttırmaya, nominal değerinin üzerinde veya 
altında pay çıkarılması konusunda karar almaya 
yetkilidir. 
 
Çıkarılmış sermaye miktarının Ortaklık 
unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi 
zorunludur. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel 
kurulda alınabilir. 

 


