
AKBANK T.A.Ş. 
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN 

02.08.2019 TARİHLİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU 
 
Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği’nin Paylara İlişkin Ortak 
Hükümler” başlıklı yedinci bölümünün 33. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye 
artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti amaçlıdır. 
 
25.07.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan 01.01.2019-30.06.2019 
dönemi “Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları” bu raporun oluşturulmasına temel teşkil 
etmektedir. 
 
Akbank T.A.Ş.’nin 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 
tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 1.200.000.000 TL artırılarak 4.000.000.000 TL’den 
5.200.000.000 TL’ye çıkarılması ve ihraç olunacak her 1 TL nominal değerli pay için pay alım 
hakkının 2,5 TL üzerinden kullandırılması, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan ve 
halka arz edilecek payların 1 TL nominal değerli pay için 2,5 TL’den az olmamak üzere Borsa İstanbul 
A.Ş. birincil piyasasında oluşacak fiyattan satılmasına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
27.12.2018 tarih ve 65/1535 sayılı toplantısında onaylanmıştır. 
 
Bu kapsamda; 03.01.2019 - 17.01.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeni pay alma hakkı 
kullanım süresi içerisinde her 1 TL nominal değerli pay için 2,5 TL üzerinden pay alım hakkının 
kullandırılması sonucunda 2.996.306.795,62 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra 
kalan payların 22 Ocak 2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde 
9.434.815,60 TL olmak üzere toplam 3.005.741.611,22 TL tutarında fon girişi sağlanmıştır. 
 
Sonuç:  
 
Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 05.12.2018 tarihli kararı ile kabul edildiği üzere; söz konusu 
sermaye artırımı sonucunda elde edilen 3.005.741.611,22 TL tutarında fonun, bankanın halihazırda 
kuvvetli olan sermaye yapısı ile yasal sınırların oldukça üzerinde olan sermaye yeterliliği standart 
oranlarının daha da güçlendirilmesi, dönem içerisinde global piyasa koşullarında oluşan 
dalgalanmalara ve öngörülemeyen aktif bozulmalarına karşı bankanın kuvvetli finansal gücünün 
daha da artırılması ve bankanın büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite yaratılarak uzun 
vadeli sürdürülebilir kârlılığının devamlılığının sağlanması amacıyla kullanıldığı görülmektedir.  
 

 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 

Eyüp ENGİN  Şakir Yaman TÖRÜNER 
Denetim Komitesi Başkanı  Denetim Komitesi Üyesi 

 

Konsolide (Bin TL) 30.06.2019 31.12.2018 

Krediler(Net) 216.775.358 207.246.536 

Varlıklar Toplamı 375.826.551 354.681.610 

Özkaynak 49.341.184 43.787.041 

Net Dönem Kârı 2.667.012 5.709.153 

Sermaye Yeterliliği Standart Oranı(Konsolide) %17,71 %16,77 

Sermaye Yeterliliği Standart Oranı(Banka) %19,05 %18,16 


