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6. 
SERMAYE 

Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 75.000.000.000 

adet paya ayrılmış, toplam 750.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. 

Paylardan 74.999.991.604,80 adedi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait 

olup Bakanlığın sermayedeki payı % 99,99’dur. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’na ait bu payların 74.730.000.000,00 adedi A Grubu, 

269.991.604,80 adedi B Grubudur. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

74.999.991.604,80 adet paya karşılık taahhüt edilen 749.999.916,05 

Türk Lirası değerindeki sermayenin tamamı her türlü muvazaadan ari 

olarak nakden ödenmiştir. Şirketin sermayesinin 8.395,20 adet paya 

karşılık gelen 83,95 Türk Lirası değerindeki kısmı gerçek ve tüzel diğer 

kişilere aittir. Gerçek ve tüzel kişilere ait bu sermayenin 8.113 paya 

karşılık gelen 81,13 Türk Lirası değerindeki kısmı her türlü muvazaadan 

ari olarak nakden ödenmiş, 282,20 adet paya karşılık gelen 2,82 Türk 

Lirası değerindeki kısmı henüz ödenmemiştir. 

Banka hisse senetleri nama yazılıdır. Pay sahiplerinin yükümlülükleri, 

pay sahiplerinin hakları, payların devri, payların bölünmezliği konuları 

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine 

tabidir. 

Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 
102.691.549.916,00 adet paya ayrılmış, toplam 1.026.915.499,16 Türk 
Lirası değerindedir. Paylardan 102.691.541.520,80 adedi Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’na ait olup Bakanlığın sermayedeki payı % 99,99’dur. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait bu payların 102.321.863.424,83 adedi 
A Grubu, 369.678.095,97 adedi B Grubudur. Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca 102.691.541.520,80 adet paya karşılık taahhüt edilen 
1.026.915.415,21 Türk Lirası değerindeki sermayenin tamamı her türlü 
muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Şirketin sermayesinin 
8.395,20 adet paya karşılık gelen 83,95 Türk Lirası değerindeki kısmı 
gerçek ve tüzel diğer kişilere aittir. Gerçek ve tüzel kişilere ait bu 
sermayenin 8.113 paya karşılık gelen 81,13 Türk Lirası değerindeki 
kısmı her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş, 282,20 adet 
paya karşılık gelen 2,82 Türk Lirası değerindeki kısmı henüz 
ödenmemiştir. 
Banka hisse senetleri nama yazılıdır. Pay sahiplerinin yükümlülükleri, 
pay sahiplerinin hakları, payların devri, payların bölünmezliği konuları 
Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine 
tabidir. 

 

     

    


