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E S K İ 
 
 
 
HOLDİNG’İN SERMAYESİ:  (22.07.2013 Tarih ve 
8368 sayılı TTSG)  
Madde 8-  HOLDİNG, mülga 2499 sayılı Yasa  
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul 
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.01.1985 
tarih ve 1 sayılı  Kararına dayalı  izni ile bu sisteme 
geçmiştir. 
 
HOLDİNG, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
19.07.2002 tarih  ve 35/1028 sayılı izniyle kayıtlı 
sermaye tavanını 500.000.000 (Beşyüzmilyon) 
TL.’na çıkarmıştır Bu Sermaye her biri (5) KR. 
nominal değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) paya 
bölünmüştür. 
 
HOLDİNG, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 
7.315.000.000 (Yedimilyarüçyüzonbeşmilyon) pay 
karşılığı 365.750.000 
(Üçyüzaltmışbeşmilyonyediyüzellibin)  TL’dır. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı 
sermaye tavan izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 
sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 
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 Kuruldan 
yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz 
konusu yetkinin alınmaması durumunda, HOLDİNG, 
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.  
 
Kayıtlı sermaye tavanındaki müteakip yükselişler, bu 
konuda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak ön izinlere dayalı 
olarak Ana Sözleşme değiştirilerek yapılır. 
 
HOLDİNG’in kayıtlı sermaye tavanı, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve T.T.K. hükümleri çerçevesinde 
Genel Kurul Kararı ile arttırılabilir, Esas Sözleşme 
değişikliği niteliğinde olan bu kararın alınabilmesi 
için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye 
Piyasası Kurulu’ndan izin alınır. 

 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 
 

Y E N İ 
 
 
 
HOLDİNG’İN SERMAYESİ:   
 
Madde 8-  HOLDİNG, mülga 2499 sayılı Yasa  
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul 
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.01.1985 
tarih ve 1 sayılı  Kararına dayalı  izni ile bu sisteme 
geçmiştir. 
 
Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000.000 TL. 
(İkimilyar Türk Lirası) olup, her biri 5 KR. (Beş 
Kuruş) nominal değerde, tamamı nama yazılı 
40.000.000.000 (Kırkmilyar)  paya bölünmüştür. 
 
 
 
HOLDİNG, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 
7.315.000.000 (Yedimilyarüçyüzonbeşmilyon) pay 
karşılığı 365.750.000 
(Üçyüzaltmışbeşmilyonyediyüzellibin)  TL’dır. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı 
sermaye tavan izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 
sermaye tavanına ulaşılmamış 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 Kuruldan 
yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz 
konusu yetkinin alınmaması durumunda, HOLDİNG, 
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.  
 
Kayıtlı sermaye tavanındaki müteakip yükselişler, bu 
konuda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak ön izinlere dayalı 
olarak Ana Sözleşme değiştirilerek yapılır. 
 
HOLDİNG’in kayıtlı sermaye tavanı, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve T.T.K. hükümleri çerçevesinde 
Genel Kurul Kararı ile arttırılabilir, Esas Sözleşme 
değişikliği niteliğinde olan bu kararın alınabilmesi 
için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye 
Piyasası Kurulu’ndan izin alınır. 

 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 
 



 
 
E S K İ 
 
 
 
PAY SENETLERİ VE SERMAYE  PİYASASI 
ARAÇLARI: 22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı 
TTSG)  
 
 
Madde 9-  Yönetim Kurulu imtiyazlı veya  itibari  
değerinin üzerinde  pay senedi  çıkarmaya,  pay 
sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya 
veya  imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarını  
kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. 
 
365.750.000 TL. karşılığı 7.315.000.000 paydan 
oluşan çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi 
düzenlenmiştir. 
 
 
Payların      Pay            Pay               Özelliği 
Tertibi/Grubu     Sayısı          Tutarı      
                            (TL) 
------------------        ------------    -----------------   -------------------- 
 
A                           247                     12,35      İmtiyazlı 
B         7.314.999.753    365.749.987,65      İmtiyazsız 
         ----------------------  --------------------------                                                                                                                                       
         7.315.000.000     365.750.000,00 
 
 

 
A ve  B Grubu payların tümü nama yazılıdır. 
 
Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine 
uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı 
sermaye tavanına kadar beheri 5 KR. (Beş Kuruş) 
nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama 
yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 
artırmaya yetkilidir. 
 
Çıkarılmış sermayenin birbirini izleyen artırımlarında 
ilgili düzenlemelerle imkan tanınan durumlarda son 
artırım sonucu kayıtlı sermaye tavanı aşılırsa, 
ulaşılan meblağ kayıtlı sermaye tavanı olarak tescil 
ettirilir. 
 
Çıkarılan paylar tamamen satılarak, bedelleri 
ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları  
çerçevesinde  kayden izlenir. 
 
Yönetim Kurulu yürürlükteki mevzuat hükümlerine  
bağlı kalmak kaydıyla tahvil, kara iştirakli tahvil, kar 
ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları gibi 
sermaye piyasası araçları çıkarmaya yetkilidir. 
 
 
 

 
 
Y E N İ 
 
 
 
PAY SENETLERİ VE SERMAYE  PİYASASI 
ARAÇLARI:  
 
 
 
Madde 9-  Yönetim Kurulu imtiyazlı veya  itibari  
değerinin üzerinde  pay senedi  çıkarmaya,  pay 
sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya 
veya  imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarını  
kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. 
 
365.750.000 TL. karşılığı 7.315.000.000 paydan 
oluşan çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi 
düzenlenmiştir. 
 
 
Payların      Pay            Pay               Özelliği 
Tertibi/Grubu     Sayısı          Tutarı      
                            (TL) 
------------------        ------------    -----------------   -------------------- 
 
A                           247                     12,35      İmtiyazlı 
B         7.314.999.753    365.749.987,65      İmtiyazsız 
         ----------------------  --------------------------                                                                                                                                       
         7.315.000.000     365.750.000,00 
 
 

 
A ve  B Grubu payların tümü nama yazılıdır. 
 
Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine 
uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı 
sermaye tavanına kadar beheri 5 KR. (Beş Kuruş) 
nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama 
yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 
artırmaya yetkilidir. 
 
Çıkarılmış sermayenin birbirini izleyen artırımlarında 
ilgili düzenlemelerle imkan tanınan durumlarda son 
artırım sonucu kayıtlı sermaye tavanı aşılırsa, 
ulaşılan meblağ kayıtlı sermaye tavanı olarak tescil 
ettirilir. 
 
Çıkarılan paylar tamamen satılarak, bedelleri 
ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları  
çerçevesinde  kayden izlenir. 
 
Yönetim Kurulu yürürlükteki mevzuat hükümlerine  
bağlı kalmak kaydıyla tahvil, kara iştirakli tahvil, kar 
ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları gibi 
sermaye piyasası araçları çıkarmaya yetkilidir. 
 
 
 


