
 

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI 

 

ESKİ METİN YENİ METİN 

 

SERMAYE VE PAYLAR 

Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi: 

 

A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.8.1999 

tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 

10.000.000.000.-Türk Lirası ve çıkarılmış sermayesi 

ise 4.200.000.000.-Türk Lirası’dır.  

 

B) Banka’nın çıkarılmış sermayesi, her biri 1.-Kr 

itibari değerli 420.000.000.000 adet paya 

bölünmüştür. Bu paylardan 182 adedi hamiline, geri 

kalan 419.999.999.818 adet pay ise nama yazılıdır.  

 

Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-Türk 

Lirası’nın tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.  

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 Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi 

için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmak 

suretiyle Genel Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni 

bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu 

yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı 

sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 

2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 

zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu’nun esas 

sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı 

kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar 

çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye 

tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.  

 

Yönetim Kurulu, nominal değerin üstünde pay 

çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının 

sınırlandırılması konularında karar almaya da 

yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay 

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 

kullanılamaz.  

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir.  

 

Bankacılık Mevzuatı uyarınca, nama yazılı hale 

dönüştürülmemiş olan 182 adet hamiline yazılı 

payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık 

hakkından yararlanamaz, bu paylara ait temettü 

haricindeki ortaklık hakları, bu payların nama yazılı 

hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu tarafından kullanılır.  

 

 

SERMAYE VE PAYLAR 

Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi: 

 

A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.8.1999 

tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 

10.000.000.000.-Türk Lirası ve çıkarılmış sermayesi 

ise 4.200.000.000.-Türk Lirası’dır.  

 

B) Banka’nın çıkarılmış sermayesi, her biri 1.-Kr 

itibari değerli 420.000.000.000 adet paya 

bölünmüştür. Bu paylardan 182 adedi hamiline, geri 

kalan 419.999.999.818 adet pay ise nama yazılıdır.  

 

Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-Türk 

Lirası’nın tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye 

tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 

2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 

tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 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 alınmak 

suretiyle Genel Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni 

bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu 

yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı 

sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 

2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 

zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu’nun esas 

sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı 

kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar 

çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye 

tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.  

 

Yönetim Kurulu, nominal değerin üstünde pay 

çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının 

sınırlandırılması konularında karar almaya da 

yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay 

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 

kullanılamaz.  

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir.  

 

Bankacılık Mevzuatı uyarınca, nama yazılı hale 

dönüştürülmemiş olan 182 adet hamiline yazılı 

payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık 

hakkından yararlanamaz, bu paylara ait temettü 

haricindeki ortaklık hakları, bu payların nama yazılı 

hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu tarafından kullanılır.  

 
 


