
 
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.’NİN 25.03.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 

ORTAKLARCA SORULAN SORULAR VE YANITLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 
 
Sermaye Piyasası Kurulunun II.17-1 no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.5 no.lu ilke 
gereğince, Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 25.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında sorulan sorular 
ve bu sorulara verilen yanıtlara aşağıda yer verilmiştir:  
 
1) Bankamızca 25.02.2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan bedelsiz sermaye artışının mevzuata ve 

Atatürk’ün vasiyetine uygun olup olmadığının yanı sıra,  

- A ve B Grubu payların sermayelerinde artış yapılmasının,  

- bu paylara yönelik kâr payı ödemelerine ilişkin uygulamada değişiklik yapılmasının,  

- bu paylar için geri alım programı uygulanmasının  

planlanıp planlanmadığı ve  

- Bankamızın portföyünde A ve B Grubu pay veya kurucu intifa senedi bulunup bulunmadığı  

sorulmuştur.  

Konuya ilişkin olarak özetle, Bankamız tarafından yürütülen faaliyet ve işlemlerin ilgili yasalara uygun 

olarak gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Ayrıca, sermaye artırımı ve kâr dağıtımı konularında alınmış 

kararların Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklandığı, Bankamızın bu tür kararlarına ilişkin 

bilgilerin KAP’tan takip edilmesinin mümkün olduğu dile getirilmiştir. Bankamız Esas Sözleşmesi’nin 18. 

maddesinde yer alan hüküm uyarınca, sermaye artırımlarının Yönetim Kurulu’nun esas sözleşme, 

mevzuat ve kanunlara uygun olarak verdiği kararlar çerçevesinde gerçekleştirildiği açıklanmıştır. Öte 

yandan, Bankamız portföyünde mülkiyeti Bankamıza ait A Grubu ve B Grubu pay veya kurucu senet 

bulunmadığı da belirtilmiştir. 

2) 2021 yılı hesap döneminde TÜFE’ye endeksli tahvil stokunun TL içerisindeki payının finansallara etkisi 

sorulmuştur.  

Konuyla ilgili olarak, 2021 yılı sonu TÜFE endeksli menkul kıymet bakiyemizin 47.019.000.000 TL olduğu 

ve bunun, TL menkul kıymetlerimizin %51’ini oluşturduğu, ayrıca, 2021 yılında TÜFE endeksli menkul 

kıymetlerden dolayı elde edilen gelirin de 8.036.000.000 TL olduğu açıklanmıştır. 

3) Bankamız Esas Sözleşmesinin 58. Maddesinde 1991 yılında yapılan değişikliğin mevzuatın yanı sıra 

Atatürk’ün vasiyeti ve vasiyet uyarınca Bankamızca üstlenilen görev ile uyumlu olup olmadığı 

sorulmuştur.  

Konuyla ilgili olarak, 1991 yılında yapılan Esas Sözleşme değişikliğinin ilgili mevzuata uygun olarak 

gerçekleştirildiği ve tüm faaliyetlerimiz, görev ve işlemlerimizin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde 

yürütüldüğü belirtilmiştir. 

4) Bankamız bilançosunda bulunan kâr yedeklerinin nasıl değerlendirileceği sorulmuştur. 

Konuyla ilgili olarak Bankamız açısından bilgilendirme yükümlülüğü doğuracak işlemlerin ilgili 

mecralarda yasal düzenlemelere uygun şekilde kamunun bilgisine sunulduğu ve Bankamızın bu tür 

kararlarına ilişkin bilgilerin KAP’tan takip edilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. 

 



5) Kurucu intifa senetleri ile A ve B Grubu payların imtiyazları ve bunlara ödenen kâr payları ile ilgili 

bilgi talep edilmiştir.  

Konuya ilişkin olarak, Bankamız kurucu intifa senetlerine yalnızca, Bankamız Esas Sözleşmesindeki ilgili 

hükümler uyarınca kâr payı alma hakkı tanınmakta olduğu ve kurucu intifa senetlerinin başkaca 

herhangi bir hak/imtiyaz bahşetmediği belirtilmiştir. Ayrıca, A ve B grubu paylarımızın imtiyazlarına 

ilişkin detaylı bilgiye kurumsal internet sitemizde https://www.isbank.com.tr/bankamizi-

taniyin/paylara-iliskin-bilgiler linkinden ulaşılabildiği açıklanmış; gerek A ve B Grubu paylara, gerekse 

de kurucu intifa senetlerine yapılan kâr payı ödemelerinin Esas Sözleşmemizin 58. madde hükümlerine 

uygun olarak gerçekleştirildiği dile getirilmiştir. 

6) Bankamızca holdingleşmenin planlanıp planlanmadığı sorulmuştur. 

Konuya ilişkin olarak Bankamız açısından bilgilendirme yükümlülüğü doğuracak işlemlerin ilgili 

mecralarda yasal düzenlemelere uygun şekilde kamunun bilgisine sunulduğu hatırlatılarak gündemde 

böyle bir hususun olmadığı belirtilmiştir. 


