
 
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

 

 
 Bankamızın Olağanüstü Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, 

Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında 13/12/2018 Perşembe günü ,  

saat: 14:00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır (*). 

 

 Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri 

listesinde isimleri yer alan pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri 

katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya fiziken katılacak gerçek 

kişilerin kimlik belgelerini, tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsille görevlendirildiklerine dair yetki 

belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin 

veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul 

Sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolarak 

iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan pay sahiplerinin 

veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. 

 

 Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 

tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak 

Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarih 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında 

Tebliğ”  hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak pay sahipleri kendilerini 

vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde; vekaletnamelerini ekli forma göre düzenlemeleri, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya 

pay sahibinin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir. MKK 

düzenlemeleri çerçevesinde EGKS’den vekil tayini durumunda ekteki vekaletname örneğinin 

kullanılması şartı aranmaz. 

 

Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 

“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, örnekleri 

Yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim 

Formu” düzenlemeleri gerekmektedir. 

 

 Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 

 
(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için 

ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. 

13/12/2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  

TOPLANTI GÜNDEMİ  

 

 

1. Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 

 

2. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve  Ticaret Bakanlığı’nın 

gerekli izinlerini almak koşuluyla aşağıda verilen Banka Esas Sözleşme değişikliklerinin 

görüşülerek karara bağlanması, 

 

3. Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi değişikliklerinin 

görüşülerek karara bağlanması, 

 

4. Personelin aylık ücret ve diğer mali haklarının tespiti hususunun görüşülmesi, 

 

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,  

 

6. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması 

 

7.  Kapanış. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 

Esas Sözleşmesi 

ESKİ METİN 

 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 

 Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi 

YENİ METİN 

Kuruluş 
MADDE 1.- 17.10.1999 tarih ve 4456 Sayılı 

Kanun ve iş bu Esas Sözleşme hükümlerine göre 

idare edilmek üzere tüzel kişiliğe sahip, Anonim 

Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankası 

kurulmuştur. 

 

Kuruluş 
MADDE 1.- Türkiye Kalkınma ve Yatırım 

Bankası Anonim Şirketi mülga 4456 sayılı 

Kanun ile kurulmuş olup işbu Esas Sözleşme 

7147 sayılı Kanuna istinaden düzenlenmiştir. 

Unvan, Merkez ve Şubeler 

MADDE 2.- BANKA'nın unvanı "TÜRKİYE 

KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 

(TKB)" olup, bu Esas Sözleşmede kısaca 

BANKA olarak anılacaktır. 

BANKA'nın merkezi Ankara'dadır. Adresi, 

"Necatibey Cad. No: 98 ANKARA”dır. Adres 

değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve 

T.T.S.G.'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 

bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 

tebligat BANKA'ya yapılmış sayılır. Tescil ve 

ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, 

yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş 

BANKA için bu durum fesih sebebi sayılır. 

BANKA Yönetim Kurulu'nun kararı ile 

Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine uygun olarak yurtiçinde ve 

yurtdışında şube, irtibat büroları ve temsilcilikler 

açabilir.  

 

Unvan, Merkez ve Teşkilat 

MADDE 2.- (1) Banka'nın unvanı "Türkiye 

Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi" 

dir. Kısa adı “TKYB” olup bu Esas Sözleşmede 

kısaca “Banka” olarak anılacaktır. 

(2) Banka'nın merkezi Ankara'dadır. Adresi, 

“Necatibey Cad. No: 98 Ankara” dır. Adres 

değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. 

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat 

Banka’ya yapılmış sayılır.  

(3) Banka, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine uygun olarak, yurt içinde 

ve yurtdışında şubeler veya temsilcilikler 

açabilir. 

(4) Banka Teşkilatı; Genel Müdürlük, yurtiçi ve 

yurtdışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet 

birimlerinin niteliğini, görev ve yetkilerini ve 

hukuki şeklini belirleme yetkisi Yönetim 

Kuruluna aittir. 

Süre 
MADDE 3. - BANKA, süresiz olarak kurulmuş 

olup, 4456 Sayılı Kanun'da düzenlenen hususlar 

dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Amaç  

MADDE 3.- Bankanın amacı; Türkiye'nin 

kalkınması ve sürdürülebilir büyümesi için; 

bölgesel gelişmişlik farklılıklarının 

azaltılmasına yönelik yatırımları ve teknolojik 

gelişmeye katkı sağlayacak projeleri 

desteklemek, girişim sermayesinin gelişmesine 

katkıda bulunmak, fon kurmak, katılmak ve 

yönetmek, kredi vermek, iştirak etmek, proje 

finansmanı yapmak, kâr ortaklığı veya kiralama 

esaslı kredi işlemleri yapmak, yurtiçi, yurtdışı ve 

uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve 

danışmanlık hizmetleri de dâhil kalkınma ve 

yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir. 

  

Amaç ve Konu 

MADDE 4. - BANKA'nın amacı; Türkiye'nin 

kalkınması için; anonim şirket statüsündeki 

teşebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde 

kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman 

ve işletme desteği sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı 

tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara 

Faaliyet Konuları 

MADDE 4.- (1) Faaliyet konusu, 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu’na göre kalkınma ve yatırım 

bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık 

faaliyetlerinin yürütülmesidir. Banka,  kredi ve 

iştirak politikalarını oluştururken, kalkınma ve 

yatırım bankacılığının kendisine yüklemiş 



yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine 

katkıda bulunmak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası 

ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü 

kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini 

yapmaktır. Banka bu amaçları gerçekleştirmek 

üzere; 

 

1.Türk Lirası ve döviz olarak kısa, orta ve uzun 

vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilir, 

kâr ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri 

yapabilir. Yerli ve yabancı kişi ve kurumlara 

gerekli teminatın alınması karşılığında garanti 

verebilir ve aracı olabilir.  

 

2. Her türlü menkul kıymetleri satın alabilir, 

satabilir ve tahvil garantisi verebilir. 

3. Araştırma, proje geliştirrne ve eğitim 

çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir, teknik 

yardım verebilir. Finansman ilişkilerinde 

bulunduğu şirketlerin rantabl çalışmalarını 

sağlayıcı önlemleri alabilir. 

 

4. Şirketlere kredi açabilir, yurtiçinde ve 

yurtdışında kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, 

gerektiğinde rehabilitasyon; bonifıkasyon, 

konsolidasyon yapabilir. Bankanın öncülüğünde 

şirket kurabilir ve iştiraklere ait hisse senetlerini 

alabilir, satabilir, geri alabilir ve kâr garantisi 

verebilir. 

 

5. İthalat, ihracat ve görünmeyen muameleler gibi 

her türlü kambiyo işlemlerini yapabilir ve döviz 

pozisyonu tutabilir.  

 

6. Sigorta acentalığı yapabilir. 

 

7. Gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve 

yurtdışında şube ve temsilcilik açabilir. 

 

8. Yurtiçi ve yurtdışı fınansman kurumlarıyla 

işbirliği yapabilir, bunların katıldığı ulusal ve 

uluslararası kuruluşlara üye olabilir. 

 

9. Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile 

para ve sermaye piyasalarından ve her türlü 

fonlardan kaynak sağlayabilir.  

 

10. Sanayide mülkiyetin geniş halk kitlelerine 

yayılmasını sağlayacak tedbirleri alır. 

 

11. BANKA kaynaklarını kalkınma planı ve yıllık 

programların hedef ve ilkelerine uygun olarak 

kullanır.  

 

12. Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak 

olduğu kalkınma ve sürdürülebilir büyümeyi 

destekleme misyonu çerçevesinde, kalkınma 

planı, programı ve stratejik planları, yapısal 

dönüşüm programlarını, yıllık ve orta vadeli 

programları da dikkate alabilir.   

(2) Banka amaçlarını gerçekleştirmek için 7147 

sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve diğer 

mevzuat hükümlerinin tanıdığı tüm yetkileri 

kullanır ve aşağıdaki konularda faaliyette 

bulunabilir. 

1- Banka; kısa, orta ve uzun vadeli her türlü 

nakdi ve gayri nakdi krediler açabilir, kâr 

ortaklığı, kiralama esaslı kredi işlemleri 

yapabilir, proje finansmanı yapabilir, ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde bankaların 

yurtiçi ve yurtdışında kurabilecekleri veya ortak 

olabilecekleri her türlü ortaklığa iştirak edebilir 

ya da yeni ortaklıklar kurabilir veya mevcut 

ortaklıklardan çıkabilir, girişim sermayesi 

faaliyetlerini yapabilir, rehabilitasyon, 

bonifikasyon, konsolidasyon yapabilir.  

2- Gerekli izinleri almak kaydıyla, Sermaye 

Piyasası Mevzuatında belirtilen ve tanımlanan 

yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunabilir. 

Kredileri toptan veya perakende alabilir, 

satabilir, devredebilir, yurtiçi ve yurtdışı vadeli 

piyasalarda alım ve satım işlemi yapabilir, 

bankalararası para piyasasından, 

müstakrizlerinden, yurtiçi ve yurtdışından 

finansman sağlayabilir, ithalat ve ihracat 

işlemlerine aracılık edebilir, sigorta acenteliği 

yapabilir.  

3- Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarıyla 

işbirliği yapabilir, bunların katıldığı ulusal ve 

uluslararası kuruluşlara üye olabilir. 

4- Kanun ya da Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 

kalkınma planı, programı ve stratejik planlar 

doğrultusunda kaynağı tahsis edilmek suretiyle 

görevlendirilebilir.  

5- Araştırma, proje geliştirme ve eğitim 

çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir, teknik ve 

idari destek verebilir, danışmanlık yapabilir. 

Finansman ilişkilerinde bulunduğu şirketlerin 

verimli çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alabilir. 

6- İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla Banka Yönetim Kurulu kararı ile her 

türlü menkul ve gayrimenkul malları, hakları ve 

özellikle sınai ve fikri ve benzeri hakları, iştira 

ve vefa hakkı ile intifa, irtifak ve üst hakkı gibi 

ayni haklar ve alacak haklarını iktisap edebilir, 

verebilir, bunları başkalarına satabilir, 

devredebilir, rehin veya ipotek edebilir, menkul 

ve gayrimenkul mallar üzerinde kendi lehine 

rehin ve ipotek alabilir, mevcut ipotekleri fek 

edebilir, alacağını ve buna bağlı teminatlarını 



her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemleri 

yapabilir.  

 

13. Her türlü menkul ve gayrimenkul malları alır, 

satar, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, 

ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul 

mükellefiyetleri ve sair hakları tesis edebilir. 

 

14.BANKA açtığı krediler karşılığında, menkul 

rehni, ticarî işletme rehni ve gayrimenkul ipoteği 

de dahil olmak üzere her türlü teminatı alabilir. 

temlik edebilir, menkul ve gayrimenkul malları, 

sınai ve fikri ve benzeri hakları kiralayabilir veya 

kiraya verebilir, kira ve satış vaadi 

sözleşmelerini kendi lehine tapuya şerh 

ettirebilir, şerhleri kaldırtabilir. Münferiden veya 

müctemian ve garameten rehin ve ipotek tesis 

edebilir. 

7- Türkiye Kalkınma Fonu’nun idari, mali ve 

operasyonel iş ve işlemleri Banka tarafından 

gerçekleştirilir, Fonun İç Tüzüğü Banka 

tarafından hazırlanır. 

8- Yurtdışı fon ve bağlı alt fonları kurabilir, 

yönetebilir veya yurtiçi ve yurtdışında kurulmuş 

olanlara katılabilir. 

9- Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak 

her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı 

faaliyetleri ile, diğer iş ve işlemleri yapabilir. 

 

 



Sermaye  

MADDE 5. – BANKA, 4456 sayılı Kanun’un 

6’ncı maddesi uyarınca 6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu’na göre kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile 

bu sisteme geçmiştir, 

Banka kayıtlı sermayesi 2.500.000.000.- 

(İkimilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1.- 

Kuruş itibari değerde, 250.000.000.000.- 

(İkiyüzellimilyar) adet paya bölünmüştür. 

BANKA'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen 

ödenmiş 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup, 

her biri 1.-Kuruş itibari değerde nama yazılı 

50.000.000.000.-(Ellimilyar) adet paya 

bölünmüştür. 

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı 

T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun 

kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih 

ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan 

“Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde 

kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak 

değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay 

sayısı azalmış olup 1.000 TL’lik 10 adet pay 

karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay 

verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak 

ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları 

saklıdır. 

İşbu Esas Sözleşmede yer alan “Türk Lirası” 

ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu 

Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.  

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 

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 almak 

suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere 

yeni bir süre için yetki alması zorunludur. 

Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda 

Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı 

yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları 

arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

Kaynaklar  

Madde 5. – Bankanın amacına ulaşmasını 

sağlayacak öz ve yabancı kaynaklar şunlardır:  

a) Özkaynaklar  

1. Sermaye,  

2. İhtiyatlar.   

b) Yabancı kaynaklar  

1. Türk Lirası veya döviz cinsinden ihraç 

edilecek tahvil, bono ve diğer borçlanma araçları 

2. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından dış borcun ikrazı yolu ile sağlanan 

krediler, verilecek avanslar,  

3. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından geri ödeme garantisi verilmek 

suretiyle yabancı kuruluşlardan sağlanacak 

krediler ve fonlar,  

4. Diğer kaynaklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk 

Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin 

artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı 

kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar 

çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı 

sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir. 

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ise, Genel 

Kurul Kararı üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile 

gerçekleştirilir.  

 

Yönetim Kurulu; pay sahiplerinin yeni pay alma 

hakkını sınırlandırmaya, itibari değeri üzerinde 

pay çıkarmaya ve tahsisli pay satışı yapmaya 

yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay 

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 

kullanılamaz. 

Borçlanma Araçlarının İhracı  
MADDE 6. - BANKA,  Sermaye Piyasası 

Mevzuatında belirtilen ve tanımlanan borçlanma 

imkanı sağlayan her türlü borçlanma aracını ihraç 

edebilir. Borçlanma araçlarının ihracında 

BANKA Yönetim Kurulu yetkilidir.   

 

BANKA'nın Hazine kefaletiyle çıkaracağı 

tahviller, Devlet tahvillerinin sahip olduğu her 

türlü hak, imtiyaz ve muafıyetlerden istifade eder. 

 

BANKA, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 

menkul kıymetler yatırım ortaklığı ve menkul 

kıymetler yatırım fonu kurabilir ve aracı kurum 

olarak faaliyet gösterebilir. 

Sermaye 
MADDE 6. – (1) Banka, 6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu’na göre kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni 

ile bu sisteme geçmiştir, 

(2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 

2.500.000.000.- (İkimilyarbeşyüzmilyon) TL 

olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerde, 

250.000.000.000.- (İkiyüzellimilyar) adet paya 

bölünmüştür. 

(3) Banka'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen 

ödenmiş 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL 

olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerde nama 

yazılı 50.000.000.000.-(Ellimilyar) adet paya 

bölünmüştür. 

(4) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 



(5) Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 

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 almak 

suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere 

yeni bir süre için yetki alması zorunludur. 

(6) Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda 

Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı 

yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları 

arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk 

Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin 

artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı 

kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar 

çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı 

sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir. 

(7) Yönetim Kurulu; pay sahiplerinin yeni pay 

alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değeri 

üzerinde pay çıkarmaya ve tahsisli pay satışı 

yapmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama 

yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 

açacak şekilde kullanılamaz 

 

Hesap dönemi ve iş programı 
MADDE 7. - BANKA'nın hesap dönemi takvim 

yılıdır. 

 

BANKA her hesap dönemi için faaliyetlerini 

düzenleyen bir iş programı hazırlar. Bu iş 

programında; 

 

a) Plasman programına, 

b) Personel kadrosuna, 

c) Yatırım programına, 

d) Gelir ve gider bütçesine, 

e) Finansman programına, 

f) Değerlendirme kıstaslarına, 

g) İşçi şirketi tanımına; 

h) Gerekli görülen diğer konulara, 

yer verilir. 

 

Borçlanma Araçlarının İhracı 

Madde 7. – (1) Banka,  Sermaye Piyasası 

Mevzuatında belirtilen ve tanımlanan borçlanma 

imkânı sağlayan her türlü borçlanma aracını 

ihraç edebilir. Borçlanma araçlarının ihracında 

Banka Yönetim Kurulu yetkilidir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Kurul 
MADDE 8. – Genel Kurul, olağan ve olağanüstü 

olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, yılda en az 

bir defa hesap dönemini takibeden ilk altı ay 

içerisinde toplanır. 

 Genel Kurul, BANKA merkezinin bulunduğu 

şehirde toplanır. 

Banka Organları 

Madde 8. – Bankanın yetkili organları; Genel 

Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve ilgili 

mevzuat uyarınca kurulacak Komiteler 

şeklindedir. 

 

 

 

 



Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu 

Başkanı, bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu 

Üyelerinden birisi Başkanlık eder. Toplantıda 

hissedarlar arasından iki kişi oy toplama 

görevlisi, hissedarlar arasından veya dışardan iki 

kişi de katip olarak seçilir. 

Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy 

hakkı vardır. Oylar el kaldırma suretiyle 

kullanılır. Genel Kurul Toplantılarında Türk 

Ticaret Kanununda yazılı toplantı ve karar 

nisapları uygulanır. 

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda 

katılım;  

BANKA’nın genel kurul toplantılarına katılma 

hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 

elektronik ortamda da katılabilir. BANKA, 

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda 

Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 

hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul 

toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, 

görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve 

oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik 

genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç 

için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 

alabilir. Yapılacak tüm genel kurul 

toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü 

uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak 

sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik 

hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi 

sağlanır. 

 

Yönetim Kurulu 
MADDE 9. - BANKA, Yönetim Kurulu 

tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim 

Kurulu idare ve temsil yetkisini Türk Ticaret 

Kanunu ve 4456 sayılı Banka Kuruluş Kanunu 

çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile 

devretmeye yetkilidir. BANKA adına 

düzenlenecek evrakın, verilecek vesikaların, 

imzalanacak sözleşmelerin geçerli olması ve 

BANKA'yı bağlaması için bunların Bankanın 

ticaret unvanı veya unvanı gösteren kaşe altına 

Yönetim Kurulu'nca BANKA'yı temsil ve ilzama 

yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını 

taşıması şarttır. 

Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu 

karar organıdır. 

Genel Kurul:  

Madde 9.- (1) Banka Genel Kurulu, olağan veya 

olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, 

Bankanın hesap dönemi sonundan itibaren üç ay 

içinde ve en az yılda bir kere toplanır. 

Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin 

gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık 

Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme’de yazılı 

hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. 

(2) Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda 

katılım; Banka’nın genel kurul toplantılarına 

katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu 

toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 

maddesi uyarınca elektronik ortamda da 

katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara 

İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak 

sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik 



a)Yönetim Kurulu; 

1.Genel Müdür, 

2. Hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilecek 

altı üye, olmak üzere bir başkan, toplam yedi 

üyeden teşekkül eder. 

b) Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek 

için; 

1. Devlet memurluğuna atanabilme genel 

şartlarına sahip bulunmak, 

2. Yüksek öğrenim yapmış olmak 

3. Hissedarlar, arasından Genel Kurulca 

seçilecek üyelerden üçünün hukuk, iktisat, 

işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi 

ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili 

mühendislik alanlarında, en az lisans düzeyinde 

öğrenim görmüş olması gerekir. Diğer üyelerde 

ise meslekî ihtisas şartı aranmaz 

c) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür. 

d) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç 

yıldır.  

Görev süresi sona eren üyeler tekrar 

seçilebilirler. Süresi dolmadan üyeliğin 

boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

e) Yönetim Kurulu, en az ayda iki defa üye tam 

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar bu 

salt çoğunluğun oybirliği ile alınır. Çekimser oy 

kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın 

oyu iki sayılır. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel 

Kurul tarafından belirlenir. 

Yönetim kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin 

belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve benzeri 

konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 

Bankacılık Mevzuatı hükümlerine göre hareket 

edilir. 

 

ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, 

öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına 

imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini 

kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 

sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 

tüm genel kurul toplantılarında Esas 

Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan 

sistem üzerinden hak sahiplerinin ve 

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde 

belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulunun Görevleri  

MADDE 10. - Yönetim Kurulunun temel görevi 

Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile 

kalkınma planı ve yıllık programlar 

çerçevesinde, BANKA’nın 4456 sayılı Kanun ve 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:  
Madde 10.- (1) Genel Kurul, bu Esas Sözleşme 

ile düzenlenen hususlar dışında, Türk Ticaret 

Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kanunu ile bu Kanunlarla ilgili 

düzenlemelerde belirtilen görevleri yapar, 

yetkileri kullanır ve kararları alır.  



işbu ana sözleşme ile belirlenen amaçlarının 

gerçekleşmesini sağlamaktır.  

 

 

Yönetim Kurulu bu meyanda;  

a)Şirketlere kredi açılmasına, sermayelerine 

iştirak edilmesine, BANKA’nın öncülüğünde 

şirket kurulmasına ve iştiraklere ait hisse 

senetlerinin satılmasına, geri alınmasına ve kâr 

garantisi verilmesine karar verir.  

 

b)Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, şubeler ve 

irtibat büroları açılmasına ve kapatılmasına karar 

verir.  

 

c) BANKA’ya kaynak sağlamak için gerekli 

tedbir ve kararları alır.  

 

d) Orta ve uzun vadeli planlar ile bu Esas 

Sözleşmenin 7. Maddesine göre hazırlanacak 

yıllık iş programını onaylar, izler ve gerektiğinde 

değiştirir.  

 

e) Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar 

hesabını ve kârın dağıtım şeklini hazırlayarak 

Genel Kurula önerir.  

 

f)BANKA faaliyetlerinin etkin bir şekilde 

yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve 

çalışma usullerini tespit eder ve yönetmelikleri 

karara bağlar.  

 

g) Genel Müdürün önerisi üzerine üst düzey 

yöneticileri tayin eder ve bunların görev ve 

yetkilerini belirler.  

 

h) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel 

Müdürlük makamlarının boşalması halinde, 

Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet edecek 

Yönetim Kurulu üyesini ve Genel Müdürlüğe 

vekâlet edecek Genel Müdür Yardımcısını seçer 

ve Bakanın onayına sunar.  

 

ı)BANKA’nın iştiraklerindeki yönetim kurulu 

üyeleri ve denetçi adaylarını bu konuda uzman 

kişiler arasından seçer.  

 

j)Mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.  

 

k)Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Yönetim 

Kurulu çalışmalarının etkin bir şekilde 

yürütülmesini teminen Denetim Komitesi, 

(2)Banka personelinin aylık ücret ve diğer mali 

hakları Banka Genel Kurulunda tespit olunur. 

Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim Kuruluna 

devredebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurumsal Yönetim Komitesi ile ilgili mevzuatın 

öngördüğü diğer komiteleri kurar.  

 

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde 

yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirterek 

Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, yetkili 

kılındığı hususlardaki uygulamaları hakkında 

Yönetim Kuruluna ilk toplantısında bilgi verir. 

Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan 

kurtarmaz. 

 

Genel Müdür 

MADDE 11. - Genel Müdür ortak kararname ile 

tayin edilir. Görevden alınma, tayindeki usule 

göre yapılır. 

 

Genel Müdürün hukuk, iktisat, işletmecilik, 

maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi 

dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik 

alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim 

görmüş olması ve bankacılık veya işletmecilik 

alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip 

olması şarttır. 

 

Genel Müdürün görev ve yetkileri aşağıda 

belirtilmiştir:  

 

a) BANKA'yı ilgili mevzuat, Genel Kurul ve 

Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetir. 

 

b) İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere 

karşı Bankayı temsil eder ve temsil yetkisini 

gerektiğinde devreder.  

 

c) Üst düzey yöneticilerin tayinlerini teklif ve 

diğer personeli tayin eder. 

 

d) BANKA sermayesi ile mali kaynakların, 

kuruluş amacına ve verimlilik esaslarına uygun 

bir şekilde kullanılmasını sağlar. 

 

e) Mevzuatın verdiği diğer görevleri yapar. 

 

Genel Müdür gerekli gördüğü takdirde yetkilerini 

kısmen daha alt kademelere devredebilir. Yetki 

devri Genel Müdür'ü sorumluluktan kurtarmaz. 

 

Genel Kurulun Toplanması: 

Madde 11.- Genel Kurul Banka merkezinin 

bulunduğu şehirde toplanır. 

Genel Müdür Yardımcıları 

MADDE 12. -Genel Müdür Yardımcıları ortak 

kararname ile tayin edilir. Genel Müdür 

Yardımcılarının asgari yarısı hukuk, iktisat, 

işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi 

ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili 

mühendislik alanlarında olmak kaydıyla en az 

lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve 

Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan:  
Madde 12.- (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu 

veya mevzuatta bu yetki kendisine verilenlerce 

toplantıya davet edilebilir.  

(2) Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri 

ve gündemiyle ilgili çağrı, ilan ve toplantı 

günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul Toplantı 

gününden en az üç hafta önce Türkiye Ticaret 



bankacılık veya işletmecilik alanında en az yedi 

yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır. 

 

Sicili Gazetesi’nde, Banka internet sitesinde, 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve 

Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer 

yerlerde ilan olunur.  

(3) Borsada işlem gören Banka hisseleri için 

çağrı ilanı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca 

bildirilmez. 

 

Bağımsız Denetçi 

MADDE 13. - Denetçilerin seçilmesi, görevden 

alınması ve sözleşmenin feshi hususlarında Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Genel Kurul Gündemi:  

Madde 13.- Olağan Genel Kurul Toplantısının 

gündeminde; organların seçimine, finansal 

tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, 

kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç 

paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim 

kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini 

ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara 

ilişkin hususlar yer alır.  

 

Kârın Dağıtımı 

MADDE 14. - BANKA'nın gayrisafì kârından 

vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan 

sonra dağıtılabilir kârdan, Türk Ticaret Kanunu, 

Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat 

hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı 

gerçekleştirilir. 

 

Bu şekilde dağıtılacak birinci temettüden sonra 

kalan kârın, Genel Kurulca tespiti yapılacak % 5'e 

kadar olan kısmı, personelin brüt üç aylık ücreti 

ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit 

edeceği esaslar dahilinde dağıtılmak üzere 

temettü olarak personele ayrıldıktan sonra, kalan 

kârdan Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca 

gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler 

ayrılır ve kalanı Genel Kurulca pay sahiplerine 

ikinci temettü payı olarak dağıtılır. 

Genel Kurul Toplantı Başkanlığı:  

Madde 14.- (1) Genel Kurul Toplantılarını 

Banka Yönetim Kurulu Başkanı, fiili ve/veya 

hukuki yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili veya Genel Müdürü açar. Toplantı 

Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve yahut Banka 

Genel Müdürü başkanlığında, Genel Kurulca 

seçilecek en az bir tutanak yazmanı ve bir oy 

toplama memurundan oluşur.   

(2) Toplantı başkanı, elektronik ortamda Genel 

Kurul işlemleri için uzman kişiler 

görevlendirebilir. 

(3) Genel Kurul işlemleri, “Genel Kurul İç 

Yönergesi” hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

Banka'ya Tanınan İstisna ve Muafiyetler 

MADDE 15  BANKA, Sayıştay denetimine, 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 6245 sayılı 

Harcırah Kanunu ile bunların ek ve 

değişikliklerine tabi değildir. 

 

BANKA'nın taşınır ve taşınmaz malları, paraları, 

hak ve alacakları haczedilemez. 

 

BANKA kuruluş amacı ve faaliyet konularının 

gerçekleşmesi için gayrımenkulleri tasarruf eder, 

kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, 

intifa, irtifak hakları, gayrimenkul 

mükellefiyetleri ve sair hakları tesis eder. 

 

BANKA'nın, Yatırımları Teşvik Fonundan 

kullandırdığı krediler ve bu kredileri kullanan 

şirketlerce BANKA'ya yapılan her türlü ödemeler 

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı  
Madde 15.- Genel kurul toplantı ve karar 

nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye 

Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatının 

ilgili hükümleri uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır. 

Bu kredi işlemleri ile ilgili senetler, makbuzlar, 

taahhütname, mukavelename, kefaletname ve 

temliknameler, teminat ve kefalet mektupları, 

mektup ve telgraflar, dekontlar, münakale, 

tediye  emirleri ve her nevi kâğıtlar, kayıtlar, 

defterler, hesap hülasaları, kredi lehdarlarından 

BANKA'ca alınacak beyanname bilanço ve 

işletme hesabı hülasaları, menkul rehni ve 

gayrimenkul ipoteği işlemleri; bu şirketlerin 

BANKA emrine tanzim edeceği senetler, reeskont 

senetleri, damga vergisinden, noter ve tapu 

harçlarından ve her türlü harçlardan muaftır. 

 

BANKA'nın amaçları doğrultusunda taşınmaz 

mal alım satımı ile açtığı kredilerin teminatını 

teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, 

iflasta veya haricen satışında BANKA üzerinde 

kalması halinde, satış devir ve intikal ile ilgili her 

türlü işlemler, girdiği ihalelerle ilgili işlemler, 

tahvil ihracı dahil yurtdışından temin ettiği 

krediler ve bu kredilere ait işlemler, açılan 

kredilere mahsuben yapılan tahsilatlar, 

mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı 

dava, takip ve talepler; teminattan, damga, katma 

değer, veraset ve intikal, banka ve sigorta 

muameleleri vergilerinden, noter, tellallık, tapu, 

icra, tahsil, feragat, cezaevi harçlarından ve diğer 

her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlanlar 
MADDE 16. - İlanlar; Türk Ticaret Kanunu, 

Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 

ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır. 

Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli:  
Madde 16.- (1) Pay sahipleri, oy haklarını Genel 

Kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle 

orantılı olarak kullanır.  

(2) Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da 

en az bir oy hakkını haizdir.  

(3)Vekâleten oy kullanılmasına ilişkin olarak 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 

uyulur. 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 
MADDE 17.- Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal 

Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere 

uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim 

kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye 

aykırı sayılır,  

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 

bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde 

ve Bankanın her türlü ilişkili taraf işlemlerinde 

ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine uyulur. 

Bilançonun Tasdiki ve İbra: 

Madde 17.- (1) Bilançonun onaylanmasına 

ilişkin Genel Kurul Kararı, kararda aksine 

açıklık bulunmadığı takdirde, Yönetim kurulu 

üyelerinin ve yöneticilerin ibrası sonucunu 

doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı 

hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse 

veya bilanço şirketin gerçek durumunun 

görülmesine engel olacak bazı hususları 

içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket 

edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz. 

(2) Genel Kurul kararıyla alınmış olan ibra 

kararı, Genel Kurul kararıyla kaldırılamaz. 

 

 



Bu husustaki Bankacılık Mevzuatı hükümleri 

saklıdır. 
 

Hüküm Bulunmayan Hususlar 

Madde 18.- Bu Esas Sözleşmede hüküm 

bulunmayan hususlarda; BANKA'nın kuruluşunu 

düzenleyen 4456 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Yönetim Kurulu 

Madde 18. – (1) Yönetim Kurulu yedi (7) 

üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel 

Kurul tarafından seçilir.  

(2) Yönetim Kurulu, yemin törenini izleyen ilk 

toplantıda, aralarından bir üyeyi Yönetim Kurulu 

Başkanı seçer. Bu toplantıda bir üye de Başkan 

Vekili seçilir. Yönetim Kuruluna Yönetim 

Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.  

(3) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de 

engeldir.  

(4) Yönetim Kurulunda yer alacak bağımsız 

üyelerin belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve 

benzeri konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı 

ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine göre 

hareket edilir.  

 Yönetim Kurulunun Görevleri 
Madde 19.- (1)- Banka, Yönetim Kurulu 

tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim 

Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık 

Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer 

ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen 

görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile 

yükümlüdür. Yönetim Kurulu, TTK madde 367 

ila 375 hükümleri uyarınca düzenleyeceği bir iç 

yönerge ile yönetim yetkisini ve/veya temsil 

yetkisini kısmen veya tamamen devretmeye 

yetkilidir. İşbu madde kapsamında Bankanın 

sınırsız ve sınırlı imza yetkilileri ile bunların 

imza yetkilerinin kapsamı ve derecesi, Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir, ticaret siciline tescil 

edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan 

ettirilir.  

(2) Banka adına düzenlenecek evrakın, verilecek 

vesikaların, imzalanacak sözleşmelerin geçerli 

olması ve Banka'yı bağlaması için bunların 

Bankanın ticaret unvanı veya unvanı gösteren 

kaşe altına Yönetim Kurulu'nca Banka'yı temsil 

ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin 

imzasını taşıması şarttır. 

(3) Yönetim Kurulu personel istihdamına ilişkin 

hususlarda karar almaya yetkilidir. 

 

 Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri ve 

Üyeliğin Sona Ermesi:  
Madde 20.- (1) Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel 

Kurul tarafından verilecek karara göre en fazla 

üç yıl süre için seçilebilirler.  

 



(2) Hangi neden veya zorunluluk ile olursa olsun 

Yönetim Kurulu’ndan izin almaksızın üst üste üç 

toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa 

bir hesap dönemi içinde yapılan toplantıların 

yarısına katılmamış olan Yönetim Kurulu 

Üyeleri istifa etmiş sayılırlar. 

 

 Yönetim Kurulu Toplantıları:  
Madde 21.- (1) Yönetim Kurulu, Banka işleri 

gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı veya 

Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Kurul 

ayda en az bir defa toplanır.   

(2) Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak 

Banka merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. 

Ancak, üye tam sayısının çoğunluğunun 

muvafakati ile başka bir yerde toplantı 

yapılabilir.  

(3) Yönetim Kurulunun gündemi, çağrıyı yapan 

başkan veya vekilince, toplantıdan en az 24 saat 

önce belirlenir ve toplantıya çağrı yazısıyla 

birlikte üyelere herhangi bir şekilde gönderilir 

veya elden verilir.  

(4) Acil durumlarda Yönetim Kurulu 

Başkanı’nın isteği ile gündeme madde ilave 

edilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri de Yönetim 

Kurulu Kararı alınması ile ilgili konularda 

önerge verebilirler.  

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının 

çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda 

hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.  

(6) Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya 

elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. 

(7) Bankanın Yönetim Kurulu Toplantısına 

katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi 

uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. 

Banka, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket 

Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda 

Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleri 

uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara 

elektronik ortamda katılmalarına ve oy 

vermelerine imkan tanıyacak Elektronik 

Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç 

için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 

alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas 

Sözleşme’nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan 

sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak 

sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili 

mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ 

hükümlerinde belirtilen çerçevede 

kullanabilmesi sağlanır.  

(8) Üyelerden biri müzakere talebinde 

bulunmadıkça içlerinden birinin belirli bir 

konuda yaptığı teklifin tüm Yönetim Kurulu 

Üyelerine tevdi edilmiş olması kayıt ve şartıyla, 



 en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı 

onayı alınmak suretiyle de Yönetim Kurulu 

kararı verilebilir. 

 

 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti:  
Madde 22.- Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel 

Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, 

ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kardan pay 

ödenir.   

 Genel Müdür:  
Madde 23.- (1) Yönetim Kurulu, Bankacılık 

Kanunu’na göre Genel Müdür vasıflarını haiz bir 

üyeyi Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim 

Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez. 

(2) Yönetim Kurulu, görev ve yetkilerini kısmen 

veya tamamen Genel Müdüre devredebilir. 

Genel Müdür, Bankacılık Kanunu’nun ve ilgili 

mevzuatın Genel Müdür için öngördüğü 

görevlerin ve Bankanın bütün idari işlemlerinin 

yanı sıra Bankanın faaliyetlerinin etkin ve 

sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlar. 

 Komiteler:  
Madde 24.- Banka Yönetim Kurulu, Türk 

Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kanunu ile ilgili düzenleme hükümleri 

uyarınca gerekli olan ve ihtiyaç duyduğu 

komiteleri kurar. Bu şekilde kurulan Komiteler 

Banka organı niteliğindedir. Komitelerin 

toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama 

esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, 

düzenlenir ve değiştirilir. 

 

Bağımsız Denetçi 

Madde 25. - Denetçilerin seçilmesi, görevden 

alınması ve sözleşmenin feshi hususlarında Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

 



 Kârın Dağıtımı 

Madde 26. - (1) Bankanın gayrisafì kârından 

vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan 

sonra kalan tutar net dönem karıdır.  

(2) Banka net dönem kârının dağıtımı aşağıdaki 

şekilde yapılır: 

a) Yüzde beşi (%5) ödenmiş esas sermayesinin 

%20'sine varıncaya kadar genel kanuni 

yedek akçeye ayrılır.  Kanuni yedek 

akçenin, ödenmiş sermayenin %20'sinin 

altına düşmesi halinde, bu miktara varıncaya 

kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına 

devam olunur.  

b) Kalan kârdan, Türk Ticaret Kanunu, 

Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat 

hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı 

gerçekleştirilir.  

c) Genel Kurul tarafından kabul edilmesi 

halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran 

ve miktarı belirtilmek kaydıyla, yönetim 

kurulu üyeleri ile Banka personeline brüt 

aylıklarının üç katını aşmamak üzere ve 

çalıştıkları süre ile sınırlı olmak kaydıyla 

kârdan pay verilebilir.  

d) Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca 

gerekli görülen diğer ödenek ve yedek 

akçeler ayrılır ve Genel Kurulca 

kararlaştırılacak bir miktar da “ikinci 

temettü payı” olarak pay sahiplerine 

dağıtılmak üzere ayrılır. 

e) Kalan kâr yedek akçe olarak ayrılır.  

(3)  Yönetim Kurulu üyeleri ile banka 

personeline ödenecek kâr paylarının dağıtım 

usulleri yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

 

 Hesap Dönemi ve Muhasebe Düzeni:  
Madde 27.- (1) Bankanın hesap dönemi, her 

yılın Ocak ayının ilk gününde başlayıp Aralık 

ayının son gününde biter.  

(2) Banka, ilgili kanun ya da Cumhurbaşkanı 

kararnameleri ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan 

muhasebe ve raporlama standartları ile 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumunca yayımlanan muhasebe 

düzenlemelerinde yer alan hükümler 

doğrultusunda kayıt ve işlemlerin muhasebesini 

oluşturur ve ticari defterlerini düzenler. Ticari 

defterlerin fiziki ve/veya fiziki olmayan 

ortamlarda düzenlenmesiyle açılış, kullanım ve 

kapamaya dair onay ve tasdik işlemleri, Türk 

Ticaret Kanunu ve ilgili Kanun hükümleri 

çerçevesinde gerçekleştirilir.  

(3) Bankaca, finansal tablolar ikinci fıkrada 

belirtilen muhasebe ve kayıt düzenine uygun 



olarak oluşturulur, belirtilen sürelerde ilan edilir 

ve ilgili mercilere iletilir 

 

 İlanlar 
Madde 28. - İlanlar; Türk Ticaret Kanunu, 

Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 

ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır. 

 

 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 

Madde 29.- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 

İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın 

yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu 

kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı 

sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

uygulanması bakımından önemli nitelikte 

sayılan işlemlerde ve Bankanın her türlü ilişkili 

taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine 

teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin 

işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine 

uyulur. Bu husustaki Bankacılık Mevzuatı 

hükümleri saklıdır. 

 

 Hüküm Bulunmayan Hususlar 

Madde 30.- Bu Esas Sözleşmede hüküm 

bulunmayan hususlarda; Banka'nın kuruluşunu 

düzenleyen 7147 Sayılı Kanun, Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık 

Kanunu ve sair mevzuatın ilgili hükümleri 

uygulanır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEKALETNAME 
 

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM  BANKASI A.Ş. 

 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin  13/12/2018  Perşembe  günü, saat 14:00’de  

Necatibey Cad. No:98 Bakanlıklar-ANKARA adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul 

Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya 

ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 

..............................................................’yi vekil tayin ediyorum. 

 

Vekilin(*);  

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

 

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek 

temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.  

 

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

 

Talimatlar:  

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde 

talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini 

işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul 

tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.  

 

Gündem Maddeleri (*) Kabul  Red  Muhalefet Şerhi 

1 

   

2 
   

3 
  

 

  

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar 

taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  

 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının 

kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 

belirtilir. 

 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları 

belirtir.  



 

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

a) Tertip ve serisi:* 

b) Numarası/Grubu:** 

c) Adet-Nominal değeri: 

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* 

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 

 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula 

katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından 

temsilini onaylıyorum.  

 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi: 

 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


