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Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı 
gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart 2012 Perşembe günü saat 14.00’te, Yapı Kredi 
Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-İstanbul adresinde toplanacaktır.  
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak 
düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Bankamız ile www.yapikredi.com.tr adresindeki Bankamız 
internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce 
onaylanmış vekaletnamelerini Bankamız Genel Müdürlüğü İştirakler ve Hissedarlarla İlişkiler 
Bölümüne ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında 
saklamada bulunan Hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) www.mkk.com.tr internet adresinde yer alan, "İş ve Bilişim Uygulama İlke 
ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde 
hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca 
Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini Blokaj 
Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın 
Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 
 
Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul Blokaj işlemleri için en 
geç Genel Kurul toplantı tarihinden 1 hafta öncesine kadar, Yapı Kredi Plaza D Blok Levent-İstanbul 
adresindeki Bankamız Genel Müdürlüğü İştirakler ve Hissedarlarla İlişkiler Bölümüne başvurmaları 
rica olunur.  
 
Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 
157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse 
senetlerini fiziki olarak kendi ukdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar 
kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Bankamıza intikal edecek ve pay 
sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona 
ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin 
haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde 
kaydileştirmeleri gerekmektedir. 
 
2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu 
raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu, kar dağıtım önerisi ile gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme 
dökümanı toplantıdan en az 15 gün önce Bankamız Genel Müdürlüğü ile İzmir, Ankara Kızılay 
Şubeleri ve www.yapikredi.com.tr adresindeki Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın 
incelemesine sunulmaktadır. 
 
Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama 
yöntemi kullanılacaktır. 
  
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. 
 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
 
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
 
 
 
 
 



GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçimi,  

Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda 
Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri 
ile Bankamız Ana Sözleşmesi “Başkanlık,oy toplama,katip” başlıklı 67.maddesi çerçevesinde  genel 
kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. 

2. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi 
Raporu’nun, Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi)’nin hazırladığı bağımsız 
denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu’nun 2011 yılı Bilançosu, 
Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 

Bankamız Genel Müdürlüğü ile İzmir, Ankara Kızılay Şubeleri ve www.yapikredi.com.tr adresinde 
ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim rapor 
özeti genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Bankamız internet 
sitesinde sözkonusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili 
diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. 

3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi 
uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul’un onayına 
sunulması, 

Bankamızın Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinden 1 Ağustos 2011 tarihinde ayrılan 
Tayfun Bayazıt’ın yerine TTK’nun 315. maddesi hükmü çerçevesinde anılan yönetim kurulu üyemizin 
görev süresini tamamlamak üzere Banka yönetim kurulunun 29 Temmuz 2011 tarihli kararıyla 
Mustafa V. Koç yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak atanmıştır. Yeni atanan yönetim kurulu 
üyemizin özgeçmişi hakkında genel kurul toplantısında bilgi verilecek olup, sözkonusu atama genel 
kurulun onayına sunulacaktır. 

4. Bankanın 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı 
ayrı ibra edilmeleri,  

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 
yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına 
sunulacaktır.  

5. Bankamız tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Bankamız alacaklarının satış 
yoluyla tasfiyesi işlemlerinin onaylanması ve Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bu 
işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi, 

Bankamız tasfiye hesaplarında izlenmekte olan alacaklarından Bireysel ve Kredi Kartı  
segmentlerinden seçilen tahsili geçmiş alacakların bankamıza en yüksek teklifi veren LBT Varlık 
Yönetim A.Ş.’ye satışı işlemlerinin onaylanması ve Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle 
ilgili olarak ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır. 
 
6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre 

seçim yapılması, 
 
TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde (22.madde) yer alan yönetim kurulu seçimine 
ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir. 
(Genel kurulda yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.) 
 



7. Denetçi üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim 
yapılması, 

 
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde (46.madde) yer alan hükümler dikkate alınarak 
denetçiler seçilecektir. 

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,  

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir. 

9. Yönetim Kurulu’nun 2011 Yılı karının dağıtılmasına ilişkin önerisinin kabulü, 
değiştirilerek kabulü veya reddi,  

Bankamızın 6 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereği, 1.857.485.843,63 TL konsolide 
olmayan net dönem kârından, 92.874.292,15 TL Birinci Tertip Yasal yedek Akçe, 147.890.917,57 TL 
5520 sayılı KVK’nın 5. maddesinin 1/e bendine istinaden gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış 
kazancının %75’inin fona ayrılmasından sonra kalan; 1.616.720.633,91 TL’nin ulusal ve uluslararası 
ekonomik şartlar da gözetilerek Banka’nın uzun vadeli büyüme planlarının gerçekleştirilmesinin 
sağlanması amacıyla olağanüstü yedek olarak tutulması kararlaştırılmış ve 2011 yılı kâr dağıtım 
tablosu EK-1’de yer alan şekliyle Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Bankanın Kâr 
Dağıtım Politikasının Genel Kurul’un bilgisine sunulması,  

Bankamızın EK-2’de yer alan 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası genel kurulun 
bilgisine sunulacak olup, ayrıca 6 Mart 2012 tarihinde İMKB’ye yapılan özel durum açıklaması ile 
yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. 

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Bankamız bilgilendirme politikasının Genel 
Kurul’un bilgisine sunulması, 

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca 6 Mart 2012 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulunca 
güncellenen Bankamız bilgilendirme politikasına www.yapikredi.com.tr adresindeki banka internet 
sitesinde yer verilmiştir. 

12. Bankanın sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve 
yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,  

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan 
bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına 
ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bankamız esas sözleşmesinin konu ile 
ilgili hükümlerine uygun olarak 2011 yılında 2.800.000 TL’si Vehbi Koç Vakfı’na, 450.000 TL’si 
Somali’ye yapılan yardım olmak üzere toplam 3.871.043,61 TL bağış yapılmıştır. 

13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği uyarınca, 2012  yılı 
mali tablolarını denetlemek üzere,  Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşu 
seçiminin onaylanması,  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği uyarınca, 2012 yılı mali 
tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi)’nin bağımsız denetim 
kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır. 



14. Bankamız Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2012 yılı sonunda dolacak olması 
nedeniyle ve 5.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 10.000.000.000 TL’ye 
yükseltilmesi amacıyla Banka Ana Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 8. Maddesinin 
değiştirilmesi hakkında karar alınması, 
 

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 18.01.2012 tarihli kararı ile; Bankamız Kayıtlı Sermaye Tavanı izin 
süresinin 2012 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle ve 5.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye 
Tavanının 10.000.000.000 TL’ye yükseltilmesi amacıyla Banka Ana Sözleşmesi’nin “Sermaye” 
başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin EK-3’te yer alan tadil tasarısı genel kurulun onayına 
sunulacaktır. 

15. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına 
yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri 
yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince izin 
verilmesi, 

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle Muamele Yapma yasağı” başlıklı 334 ve “Rekabet 
Yasağı” başlıklı 335’nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile 
mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

16. Genel Kurul tutanağının Başkanlık Divanı’nca imzalanması ve bununla yetinilmesi 
hususunda yetki verilmesi,  

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi 
konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

17. Dilek ve temenniler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKLER: 
 
EK-1 Bankanın 2011Yılı Kar Dağıtım Tablosu 
EK-2 Bankanın 2012 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası 
EK-3 Banka Ana Sözleşmesinin “Sermaye” Başlıklı 8. Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarı 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK-1 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 

 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                                                                   4.347.051.284,00
 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                                                 266.972.995,70
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:        Yoktur

    
Yasal Kayıtlara (YK) 

Göre
3. Dönem Kârı 2.355.064.992,00
4. Ödenecek Vergiler ( - ) 497.579.148,37
5. Net Dönem Kârı ( = ) 1.857.485.843,63
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )      92.874.292,15
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)   1.764.611.551,48
9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )  
10. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem 

kârı   
11. Ortaklara Birinci Temettü   

-Nakit   
-Bedelsiz  
- Toplam  

12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü   
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü  
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü  
15. Ortaklara İkinci Temettü  
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe  
17. Statü Yedekleri 0,00
18. Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. Maddesinin 1/e bendine istinaden 

gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış kazancının % 75’lik kısmıdır.) 147.890.917,57
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 1.616.720.633,91
20.  Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar   

 
- 

-          Geçmiş Yıl Kârı 

-          Olağanüstü Yedekler 
-          Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler 

     
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı-imtiyazsız hisse bazında)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ  

  GRUBU  TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 
HİSSEYE İSABET EDEN 

TEMETTÜ 
TUTARI  ORAN 

(TL) (%) 
BRÜT   0,00 0,00 0,00

      
NET    0,00 0,00 0,00

      
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI   

ORTAKLARA 
DAĞITILAN KÂR PAYI 
TUTARI (TL) 

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR 
DÖNEM KÂRINA ORANI  (%) 

 



 
 

EK-2 
 
2012 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası 
 
Bankamızın kar dağıtımına ilişkin hususlar, Ana Sözleşme’nin 78.maddesinde detaylı olarak 
belirtilmiştir. Bu çerçevede, Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve 
finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak temettünün, nakit olarak 
ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak 
ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde 
gerçekleştirilmesine, mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması hususunda karar 
vermeye Genel Kurul yetkilidir. 
 
Genel Kurul, Ana Sözleşme’nin 80. maddesine istinaden safi karın bir kısmını veya tamamını 
gelecek yıla veya fevkalade yedek akçeye nakledebilir. 
 
Kar dağıtım politikasının, uzun vadeli büyüme planlarının gerçekleşmesini sağlayacak şekilde 
belirlenmesi öngörülmektedir. Bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar, 
gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu 
tarafından gözden geçirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EK-3 

 
 

YAPI ve KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI 

 
ESKİ METİN YENİ METİN 
Madde-8  
Sermaye 
 
1. Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.04.2008 
tarih ve 567 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini 
kabul etmiştir. Banka’nın kayıtlı sermayesi 
5.000.000.000,00.-TL ve çıkarılmış sermayesi 
4.347.051.284,00.-TL’dir. 
  
2- Banka’nın çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kuruş 
itibari değerli 434.705.128.400 adet paya bölünmüştür. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2012 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 alması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda 
Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 
 
Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.347.051.284,00.-
TL’nin tamamı ödenmiştir. 
 
Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 
gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu’nun esas 
sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı 
kalınmaksızın, çıkarılmış sermayeyi yukarıda belirtilen 
kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir. 
 
Yönetim Kurulu, nominal değerin üstünde pay çıkarma 
konusunda karar almaya da yetkilidir. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden ve nominal değeri 1 
Kuruş olan 434.705.128.400 adet payın 
434.705.128.333 adedi nama, 67 adedi hamiline 
yazılıdır. Nama yazılı hale getirilmemiş olan hamiline 
yazılı payların hamilleri, temettü hariç ortaklık 
haklarından yararlanamazlar. Bu paylara ait ortaklık 
hakları payları nama yazılı hale gelinceye kadar 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır. 

Madde-8  
Sermaye 
 
1. Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.04.2008 
tarih ve 567 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini 
kabul etmiştir. Banka’nın kayıtlı sermayesi 
10.000.000.000,00.-TL ve çıkarılmış sermayesi 
4.347.051.284,00.-TL’dir. 
  
2- Banka’nın çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kuruş 
itibari değerli 434.705.128.400 adet 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 alması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda 
Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 
 
Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.347.051.284,00.-
TL’nin tamamı ödenmiştir. 
 
Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 
gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu’nun esas 
sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı 
kalınmaksızın, çıkarılmış sermayeyi yukarıda belirtilen 
kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir. 
 
Yönetim Kurulu, nominal değerin üstünde pay çıkarma 
konusunda karar almaya da yetkilidir. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden ve nominal değeri 1 
Kuruş olan 434.705.128.400 adet payın 
434.705.128.334 adedi nama, 66 adedi hamiline 
yazılıdır. Nama yazılı hale getirilmemiş olan hamiline 
yazılı payların hamilleri, temettü hariç ortaklık 
haklarından yararlanamazlar. Bu paylara ait ortaklık 
hakları payları nama yazılı hale gelinceye kadar 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır. 

 
 


