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5 Sermaye 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.03.1997 tarih 

ve 2683 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 

sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye 

tavanı 10.000.000.000 (Onmilyar) Türk 

Lirası’dır. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen 

ödenmiş 4.500.000.000 

(dörtmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup, 

1.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş 

değerde A grubu paylardan, 29.000 Türk 

Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerde B grubu 

paylardan ve 4.499.970.000 Türk Liralık kısmı 

da her biri 4 Kuruş değerdeki C grubu 

paylardan oluşmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) 

için geçerlidir. 2020 yılı sonunda verilen 

kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 

dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun 

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 Kurul’dan beş yılı 

geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye 

artırımı yapılamaz. 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, 

gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 

tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, 

çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. 

Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp 

bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç 

edilemez. 

Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında 

çıkarılması, tamamının nama yazılı olması 

mecburidir. 

Sermaye 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.03.1997 tarih 

ve 2683 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 

sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye 

tavanı 10.000.000.000 (Onmilyar) Türk 

Lirası’dır. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen 

ödenmiş 4.500.000.000 

(dörtmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup, 

1.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş 

değerde A grubu paylardan, 29.000 Türk 

Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerde B grubu 

paylardan ve 4.499.970.000 Türk Liralık kısmı 

da her biri 4 Kuruş değerdeki C grubu 

paylardan oluşmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) 

için geçerlidir. 2024 yılı sonunda verilen 

kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 

dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun 

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 Kurul’dan beş yılı 

geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye 

artırımı yapılamaz. 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, 

gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 

tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, 

çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. 

Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp 

bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç 

edilemez. 

Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında 

çıkarılması, tamamının nama yazılı olması 

mecburidir. 

 


