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Mevcut Şekil  Yeni Şekil 

SERMAYE 

Madde 6 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye piyasası 

kurulunun 13.01.2012 tarih ve  01/03  sayılı  izni  ile  kayıtlı  

sermaye sistemine geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000. (Elli Milyon) TL 

olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline 

yazılı 50.000.000 (Elli Milyon) paya bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı 

izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 

2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 

ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından 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 alınması zorunludur.   Söz konusu 

yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye 

sisteminden çıkmış sayılır. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000-TL   (yirmi 

milyon)   olup,   söz   konusu   çıkarılmış   sermayesi 

muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. 

 

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 ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının 

sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar 

almaya yetkilidir. 

SERMAYE 

Madde 6 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye piyasası 

kurulunun 13.01.2012 tarih ve  01/03  sayılı  izni  ile  kayıtlı  

sermaye sistemine geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000. (Elli Milyon) TL 

olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline 

yazılı 50.000.000 (Elli Milyon) paya bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı 

izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 

2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 

ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından 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 alınması zorunludur.   Söz konusu 

yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu 

kararıyla sermaye artırımı yapamaz.  
 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000-TL   (yirmi 

milyon)   olup,   söz   konusu   çıkarılmış   sermayesi 

muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. 

 

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 ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının 

sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar 

almaya yetkilidir. 
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ  

Madde 4 

Şirketin merkezi, İstanbul ili Maltepe ilçesindedir. Adresi 

Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. Prestij İş merkezi 

No:10 Kat:1-2’dir. 

 

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 

tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş 

adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi 

içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi 

sayılır. 

 

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk 

Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre 

yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir. 

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ  

Madde 4 

Şirketin merkezi, İstanbul ili Kadıköy ilçesindedir. Adresi 

Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 

Kat:A’dır. 

 

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 

tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş 

adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi 

içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi 

sayılır. 

 

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk 

Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre 

yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir. 

 


