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TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ’NİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ 

ŞEKLİNİ GÖSTERİR 

TADİL TASARISIDIR 
 

ESKİ ŞEKLİ 

 
YENİ ŞEKLİ 

İKİNCİ BÖLÜM 

SERMAYE 

 

ŞİRKETİN SERMAYESİ 

Madde 5- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

10/6/1999 tarih ve 53/704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine 

geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.204.390.000,- TL 

(İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin Türk Lirası) olup, her biri 

1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 2.204.390.000 

(İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin) paya bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-

2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre 

için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.204.390.000,- TL 

(İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, söz 

konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen 

ödenmiştir. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir. 

 

Şirket paylarının nakit karşılığı çıkarılması, nama yazılı olması ve 

Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilmesi mecburidir.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

SERMAYE 

 

ŞİRKETİN SERMAYESİ  
Madde 5- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

10/6/1999 tarih ve 53/704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine 

geçmiştir.  

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.204.390.000,- TL 

(İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin Türk Lirası) olup, her biri 

1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 2.204.390.000 

(İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin) paya bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-

2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre 

için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.204.390.000,- TL 

(İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, söz 

konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen 

ödenmiştir.  

 

Bu kez; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 Sayılı Ortaklıktan 

Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği’nin 5’inci maddesi çerçevesinde 

Şirketimiz hakim ortakları ve Kocaeli Ticaret Odası dışındaki 

ortaklarının 3.977.638,32 TL 

(Üçmilyondokuzyüzyetmişyedibinaltıyüzotuzsekiz Türk Lirası Otuziki 

Kuruş) tutarındaki payları iptal edilmiştir.  

 

İşbu iptal edilen paylar karşılığında, ortaklıktan çıkarma hakkını 

kullanan ortağa tahsisli 3.977.638,32 TL (Üçmilyondokuzyüzyetmiş 

yedibinaltıyüzotuzsekiz Türk Lirası Otuziki Kuruş) tutarında sermaye 

artırımı yapılmış, Şirket’in sermayesi tekrar 2.204.390.000,- TL’ye 

(İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin Türk Lirasına) 

çıkarılmıştır.  

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir.  

 

Şirket paylarının nakit karşılığı çıkarılması, nama yazılı olması 

mecburidir.  

 

 


