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Sermaye:

Sermaye:

Madde:6-) (1) Banka, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.03.2015
tarih ve 8/346 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.

Madde:6-) (1) Banka, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.03.2015
tarih ve 8/346 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.

(2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 7.500.000.000
(yedimilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup beheri 1
(bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı
750.000.000.000 (yediyüzellimilyar) adet hisseden
oluşmaktadır.

(2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000
(onmilyar) Türk Lirası olup beheri 1 (bir) Kuruş
itibari değerinde nama yazılı 1.000.000.000.000
(birtrilyon) adet hisseden oluşmaktadır.

(3) Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2019
yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım
kararı alabilmesi için daha önce verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5
yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki
alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla
sermaye artırımı yapılamaz.

(3) Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2024
yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım
kararı alabilmesi için daha önce verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5
yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki
alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla
sermaye artırımı yapılamaz.

(4) Bankanın çıkarılmış sermayesi 1.250.000.000
(birmilyarikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup
muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu
sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama
yazılı 125.000.000.000 (yüzyirmibeşmilyar) adet
hisseden oluşmuştur.

(4) Bankanın çıkarılmış sermayesi 1.250.000.000
(birmilyarikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup
muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu
sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama
yazılı 125.000.000.000 (yüzyirmibeşmilyar) adet
hisseden oluşmuştur.

(5) Yönetim Kurulu, nominal değerin üzerinde pay
çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarının eşitsizliğe yol açmayacak şekilde
sınırlandırılması
konularında
karar
almaya
yetkilidir.

(5) Yönetim Kurulu, nominal değerin üzerinde pay
çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarının eşitsizliğe yol açmayacak şekilde
sınırlandırılması
konularında
karar
almaya
yetkilidir.

(6) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme (6) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan:

Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan:

Madde:12-) (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Madde:12-) (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya
mevzuatta bu yetki kendisine verilenlerce toplantıya mevzuatta bu yetki kendisine verilenlerce toplantıya
davet edilebilir.
davet edilebilir.
(2) Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve
gündemiyle ilgili çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç
olmak üzere, Genel Kurul Toplantı gününden en az
üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde,
yurt çapında yayın yapan en az bir gazetede, Banka
internet
sitesinde,
Kamuyu
Aydınlatma
Platformu’nda (KAP) ve Sermaye Piyasası
Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ilan olunur.

(2) Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve
gündemiyle ilgili çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç
olmak üzere, Genel Kurul Toplantı gününden en az
üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde,
yurt çapında yayın yapan en az bir gazetede, Banka
internet
sitesinde,
Kamuyu
Aydınlatma
Platformu’nda (KAP) ve Sermaye Piyasası
Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ilan olunur.

(3) Borsada işlem gören Banka hisseleri için çağrı Çıkartılmıştır.
ilanı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca bildirilmez.
(4) Kaydileştirilmekle birlikte Borsada işlem Çıkartılmıştır.
görmeyen Banka hisseleri için çağrı ilanı, iadeli
taahhütlü mektupla ayrıca bildirilir. Ancak söz
konusu hisselerden Merkezi Kayıt Kuruluşu
nezdindeki “Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesap”ta
toplu şekilde izlenenler için Pay Defterindeki
kayıtlara göre tebligat yapılabilecek nitelikte açık
adresi bilinenlere çağrı ilanı iadeli taahhütlü
mektupla yapılır.
Hisselerin Kaydileştirilmesi:
Geçici Madde:2-) Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri uyarınca; Merkezi Kayıt Kuruluşu
nezdinde “Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesap”ında
toplu şekilde izlenen kaydi payların, 2014 yılsonuna
kadar hisse sahiplerince kendi nam ve hesaplarına
kaydileştirilmesi gerekmektedir.
Hissedarlarca
kendi
nam
ve
hesaplarına
kaydileştirilmemiş olan hisseler, 2014 yılsonundan
itibaren Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal eder ve
söz konusu hisselerin, anılan Kanun’da belirtilen
süreler dahilinde satışı yapılır.

Çıkartılmıştır.

