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Madde6 : Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 12.12.1991 tarih 56/870 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi
150.000.000,-TL (Yüzellimilyontürklirası) olup her biri 1 kuruş itibari değerde 15.000.000.000 (Onbeşmilyar)
paya
bölünmüştür.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
tamamen
ödenmiş
87.000.000,-TL
(seksenyedimilyontürklirası)’dir.Bu sermayenin 9.190.173,51 TL (Dokuzmilyonyüzdoksanbinyüzyetmişüç
türklirasıellibirkuruş)’lik
kısmı
nakden
ödenmiştir.
Bakiyenin
70.959.826,49
TL
(yetmişmilyondokuzyüzellidokuzbinsekizyüzyirmialtı türklirasıkırkdokuzkuruş)’lik kısmının 253.750,00 TL
(İkiyüzelliüçbinyediyüzellitürklirası)’si Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden
değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 68.520,00 TL
(Altmışsekizbinbeşyüzyirmitürklira)’lik kısmı iştirak satış karından bedelsiz olarak 70.637.556,49 TL
(yetmişmilyonaltıyüzotuzyedibinbeşyüzellialtıtürklirası kırkdokuzkuruş)’lik kısmı geçmiş yıl karının ve
temettünün sermayeye ilave edilmesi sureti ile, kalan 6.850.000,00 TL (Altımilyonsekizyüzellibintürklirası) ise
ödenmiş sermaye enflasyon olumlu farkların sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır. Sermayeye
ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak
dağıtılmıştır.Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 kuruş itibari değerde nama yazılı 8.700.000.000
(Sekizmilyaryediyüzmilyon) paya ayrılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni
2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa
dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım 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 Şirket kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır.

Madde6 : Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 12.12.1991 tarih 56/870 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi
300.000.000,-TL (Üçyüzmilyontürklirası) olup her biri 1 kuruş itibari değerde 30.000.000.000 (Otuzmilyar)
paya
bölünmüştür.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
tamamen
ödenmiş
87.000.000,-TL
(seksenyedimilyontürklirası)’dir.Bu sermayenin 9.190.173,51 TL (Dokuzmilyonyüzdoksanbinyüzyetmişüç
türklirasıellibirkuruş)’lik
kısmı
nakden
ödenmiştir.
Bakiyenin
70.959.826,49
TL
(yetmişmilyondokuzyüzellidokuzbinsekizyüzyirmialtı türklirasıkırkdokuzkuruş)’lik kısmının 253.750,00 TL
(İkiyüzelliüçbinyediyüzellitürklirası)’si Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden
değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 68.520,00 TL
(Altmışsekizbinbeşyüzyirmitürklira)’lik kısmı iştirak satış karından bedelsiz olarak 70.637.556,49 TL
(yetmişmilyonaltıyüzotuzyedibinbeşyüzellialtıtürklirası kırkdokuzkuruş)’lik kısmı geçmiş yıl karının ve
temettünün sermayeye ilave edilmesi sureti ile, kalan 6.850.000,00 TL (Altımilyonsekizyüzellibintürklirası) ise
ödenmiş sermaye enflasyon olumlu farkların sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır. Sermayeye
ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak
dağıtılmıştır.Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 kuruş itibari değerde nama yazılı 8.700.000.000
(Sekizmilyaryediyüzmilyon) paya ayrılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni
2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa
dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım 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 Şirket kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca yönetim kurulu
imtiyazlı veya itibari değerin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması
konularında karar almaya yetkilidirler

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca yönetim kurulu
imtiyazlı veya itibari değerin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması
konularında karar almaya yetkilidirler

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1
kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.-TL’lik 10 adet
pay karşılığında 1 kuruşluk pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili ortakların sahip oldukları paylardan
doğan hakları saklıdırSermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1
kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.-TL’lik 10 adet
pay karşılığında 1 kuruşluk pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili ortakların sahip oldukları paylardan
doğan hakları saklıdırSermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

