
İstanbul, 2021 

Türkiye İş Bankası 

Anonim Şirketi 

Esas Mukavelenamesi



 BİRİNCİ BÖLÜM 

Teşekkül 

 
Müessisler Madde 1 - İkinci maddede yazılı maksatlarla İktisat Vekili esbakı 

ve sabık Mübadele İmar ve İskân Vekili Mahmut Celâl, Siirt 

Mebusu Mahmut, Hüseyin Bey Zade İbrahim, Mora Yenişehirli 

Zade Etem Hasan, Cebelibereket Mebusu İhsan, Tüccardan Hanif 

Zade Ahmet, Edirneli Emin, Eşraftan Sükkerî Zade Tevfik Paşa, 

Süreyya Emir Paşa, Manifatura Tüccarı Hafız Halid, Trabzon 

Mebusu Hasan, Rıdvan Zade Hasan, Kavalalı İbrahim Paşa Zade 

Hüseyin, Attar Zade Rasim, Sivas Mebusu Rasim, İnegöllü Zade 

Mehmed Saffet, Çubukçu Zade Mehmed Suphi, İnegöllü Zade 

Mehmed Refet, Uşakî Zade Mahmut Muammer, Tüccardan Altı 

Ağa Zade Mustafa, Eczayı Tıbbiye Taciri Necib, Yelkenci Zade 

Lûtfi, İzmir Mebusu Rahmi, Muhasebeci Zade Rıza, Kınacı Zade 

Şakir, Yozgat Mebusu Salih, Nemli Zade Sıdkı, Yozgat 

Eşrafından Akif Paşa, Hacı Ebubekir Zade Osman, Ali Ramiz ve 

Şürekâsı, Remzi Zade Ferid, Ertuğrul Mebusu Dr. Fikret, Rize 

Mebusu Fuad, Gaziantep Mebusu Kılıç Ali, Avunduk Zade 

Mahmut, Ragıp Paşa Zade Şakir Baylarla işbu Esas 

Mukavelenameyi tevfikan çıkarılacak hisse senetleri sahipleri 

arasında bir Türk Anonim Şirketi teşkil olunmuştur. 

 
Maksat Madde 2 - Şirket aşağıda yazılı muamelelerle iştigal etmek üzere 

teşekkül etmiştir: 

 

a) Her türlü banka muameleleri yapmak, 

 

b) Ziraate, sanayie, madenlere, enerji istihsali ve tevziine, nafıa 

işlerine, nakliyeciliğe, sigortacılığa, turizme, ihracata müteallik 

her nevi teşebbüsler kurmak veya bu gibi teşebbüslere iştirak 

etmek, 

 

c) Her türlü eşya veya levazımın istihsal, imal ve tedariki için 

şirketler kurmak veya bu işlerle uğraşan teşekküllere iştirak 

etmek, 

 

ç) Her türlü sınai ve ticari muameleleri gerek kendi nam ve 

hesabına ve gerek yerli ve ecnebi müesseseler ile müştereken 

veyahut bu müesseseler nam ve hesabına deruhte ve ifa etmek. 

 

Yukarıda gösterilen muameleler dışında ileride banka için faydalı 

ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde 

idare meclisinin teklifi üzerine Esas Mukavelede değişiklik 

yapılır. 

 
Şirketin unvanı ve 

merkezi 
Madde 3 - Şirketin unvanı "Türkiye İş Bankası Anonim 

Şirketi”dir. Şirketin merkezi İstanbul’dur. Adresi; İş Kuleleri 

34330 Levent/İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, 

ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan 

ettirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan 

edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve 

ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini 

süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi 

sayılır. 

 

Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu 

tarafından verilecek karar ile Türkiye’nin her yerinde ve yabancı 

ülkelerde şube, ajans, sabit veya seyyar bürolar açılabileceği gibi 

muhabirler de bulundurulabilir. 



Şirketin süresi Madde 4 - Şirket süresizdir.  

 

 İKİNCİ BÖLÜM 

Sermaye ve Hisse Senetleri 

 
Sermaye  Madde 5 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 

kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 

sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 

10.000.000.000 (Onmilyar) Türk Lirası’dır.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 4.500.000.000 

(dörtmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup, 1.000 Türk Liralık 

kısmı her biri 1 Kuruş değerde A grubu paylardan, 29.000 Türk 

Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerde B grubu paylardan ve 

4.499.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerdeki C 

grubu paylardan oluşmaktadır. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 

2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda verilen 

kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 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 

Kurul’dan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim 

Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı 

sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış 

sermayeyi artırmaya yetkilidir. 

 

Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil 

edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. 

 

Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının 

nama yazılı olması mecburidir. 

 
Hisse senetleri  Madde 6 - Paylar nama yazılıdır. 

 
Hisse senetlerinin şekli  

 
Madde 7 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.  

 
Sermaye çoğunluğu  

 
Madde 8 - Sermaye çoğunluğunun Türklere ait olması şarttır.  

 
Hisse senedi bedelinin  

tahsili  

 

Madde 9 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.  

 

Bedeli ödenmeyen hisse  

senetlerinin iptali ve yeni  

hissedar alınması 

 

Madde 10 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır. 

Vaktinden  evvel ödeme 

 

Madde 11 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır. 

 
Payların devri Madde 12 - Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca 

gerçekleştirilir.  

 

Payların devri; Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, 

Sermaye Piyasası mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat 

ve iş bu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile 

serbesttir. 



 
Hisse senetlerinin  

tecezzi kabul  

etmemesi 

Madde 13 - Hisse senetleri şirket nazarında tecezzi kabul etmez 

bir küldür. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu 

takdirde bunlar, şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir 

mümessil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin 

etmedikleri takdirde şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebliğ 

hepsi hakkında muteber olur.  

 

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan rey 

hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden 

fazla ise tayin edecekleri mümessil tarafından kullanılır. İntifa 

hakkı sahipleri mümessil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki 

hüküm tatbik olunur. 

 
Hissedarın  

Mesuliyeti 
Madde 14 - Hissedarlar ancak malik oldukları hisse senetlerinin 

bedeli miktarınca mesuldürler. Kendilerine taahhüt ve imza 

ettikleri sırada kabul etmiş oldukları nakdi taahhütler miktarından 

fazla bir mesuliyet yükletilemez. 

 
Hisse senedi  

sahipleri ile  

mirasçıların ve  

alacaklıların vaziyeti 

Madde 15 - Hisse senedine malikiyet işbu Esas Mukavelename 

hükümlerine ve umumi heyet kararlarına muvafakati tazammun 

eder. 

 

Temettü hissesi ile ihtiyaç akçesi üzerindeki muhtemel haklar da 

dahil olduğu halde bir hisse senedinin temin ettiği bilcümle hukuk 

ve tahmil edeceği borçlar o hisse senedinin sahibine aittir. Bir 

hissedarın mirasçıları veya alacaklıları hiçbir vesile ile şirketin 

idare işlerine müdahale edemeyecekleri gibi, şirketin malları 

üzerine haciz konmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını 

isteyemezler. Haklarını istifa hususunda şirketin muhasebe 

defterleri ile umumi heyet kararlarını kabule mecburdurlar. 

 
Hissedarların  

İkametgâhı 
Madde 16 - Paylardan dolayı şirket ve hissedar arasında 

gerçekleşecek işlemler için şirket merkezinin bulunduğu yer 

ikametgâh mahalli sayılır. 

 
Sermayenin  

Artırılması 
Madde 17 - Şirket esas sermayesi mevzuat hükümlerine uygun 

olarak artırılabilir. 

 
Sermayenin artırılması halinde yeni 

çıkarılacak paylar 
Madde 18 - Kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye 

artırımlarında payların şartları ana sözleşmenin 5. maddesi 2. 

fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir. 

 

Sermaye artırımında artırılacak kısmın tamamının veya bir 

miktarının olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre 

yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan 

karşılanması halinde sermayenin bu yolla artırılan kısmı beher 500 

TL (5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi 

Hakkında Kanun öncesindeki döneme ilişkin olup; değişim oranı 

uygulanmamış tutardır) nominal değerde 20 adet A grubu payın 

bir adet 1 Kuruş nominal değerde A grubu pay ile değiştirilmesi 

nedeniyle her A grubu pay 20 adet olarak hesaba katılmak 

suretiyle toplam pay adedine bölünür ve bu surette her A grubu 

pay 20 kat olarak göz önünde tutulmak suretiyle beher paya 

verilecek bedelsiz pay miktarı bulunur. 

 

 
 

 

 

 

 



Rüçhan hakkı Madde 19 - Yeni çıkacak payları satın almak hususunda mevcut 

hissedarların rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakkının ne kadar 

müddet ve ne gibi şartlarla kullanılacağını mevzuat hükümleri 

çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin eder.  

 

20 adet A grubu payın 1 adet 1 Kuruş nominal değerde A grubu 

pay ile değiştirilmesi nedeniyle, her A grubu pay 20 adet olarak 

hesaba katılıp toplam pay adedine bölünür, böylece her A grubu 

pay 20 kat olarak göz önünde tutulmak suretiyle beher paya 

tanınacak rüçhan hakkı bulunur. Süresinde kullanılmayan rüçhan 

hakları mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilir. 

 
Sermaye  

azaltılması 
Madde 20 - Genel Kurul, mevzuat hükümlerine istinaden, esas 

sermayenin azaltılmasına karar verebilir. 

 
Hisse senetleri,  

tahvil ve diğer  

sermaye piyasası  

araçlarının ziyaı 

 

Madde 21 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır. 

Müessis hisse  

senetleri 
Madde 22 - Çıkarılacak hisse senetlerinden defaten en az yüz 

hisse alanlar (müessis) telakki olunur ve kendilerine beher yüz 

hisse için (müessis hissesi) verilir.  

 

Şu kadar ki bu hak dörtmilyon sermayeye kadar mevcut olup 

sermayenin bundan fazla artırılması halinde müessis hissesi 

verilmez. 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bankanın İdaresi 

 
Yönetim Organları Madde 23 - Bankanın yönetim organı Yönetim Kurulu'dur. 

 

 A - İdare Meclisi 

 
İdare meclisi azası, umum  

müdür, umum müdür muavini 

ve 1. derecede imza yetkisini  

haiz memur olabilme şartları 

Madde 24 - İdare meclisine aza olabilmek için medeni hakları 

kullanma salahiyetini haiz olmak ve ilgili mevzuatta belirlenen 

niteliklere sahip olmak mecburidir.  

 

İlgili kanunlarda haklarında yasak getirilen kişiler idare meclisi 

azası, umum müdür, umum müdür muavini ve birinci derecede 

imza yetkisini haiz memur olamazlar. 

 
İdare meclisi  

azalarının intihabı 
Madde 25 - İdare meclisi, biri umum müdürü olmak üzere 7-11 

azadan terekküp eder. Umum müdürden maadası umumi heyet 

tarafından azami üç sene için intihap olunur. Azanın tekrar 

intihapları caizdir.  

 

İlk meclisi idare azaları, müdürü umumiden maada, isimleri 

aşağıda yazılı zevattan terekküp eylemiştir.  

 

Rize Mebusu Fuad,  

Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret,  

Gaziantep Mebusu Kılıç Ali,  

Cebelibereket Mebusu İhsan,  

Siirt Mebusu Mahmud,  

Yozgat Mebusu Salih,  

Sivas Mebusu Rasim,  

İzmir Mebusu Rahmi,  

Ankara Mebusu Kınacı Zade Şakir. 
  



Azalığın İnhilali Madde 26 - Vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı münhal 

kalacak azalıklara meclisi idarece münasip görülecek zevat 

seçilerek keyfiyet ilk toplanacak umumi heyetin tasdikine 

arzedilir. Bu suretle intihap edilen azalar umumi heyetin ilk 

içtimaına kadar vazife görürler ve intihapları tasdik olunursa 

seleflerinin bakiye kalan müddetini ikmal ederler. 

 
İlk İdare Meclisi Madde 27 - İlk idare meclisi, bankanın beşinci mali senesine ait 

hesapları hissedarlar umumi heyetince tetkik ve kabul edilinceye 

kadar vazifesine devam edecek ve ondan sonra 25. madde 

mucibince idare meclisi intihap olunacaktır. 

 
Yönetim Kurulu  

Toplantıları 
Madde 28 - Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa şirket 

merkezinin bulunduğu adreste toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin 

yarısından fazlasının onayı ile uygun görülecek diğer bir yerde de 

toplanabilir. Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda da 

yapılabilir. 

 

Bankanın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip 

olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 şirket sözleşmesinin 

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. 

 

Toplantının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından fazlasının 

hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile 

alınır, oylarda eşitlik halinde görüşülen konu gelecek toplantıya 

bırakılır; onda dahi eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş 

sayılır.  

 

Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, mevzuat 

düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu karar defterine 

geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. 

Kararlara muhalif olanlar; muhalefet sebeplerini belirterek imza 

etmek mecburiyetindedirler.  

 

Bu kararların tamamen veya kısmen suretlerini çıkartmak 

icabederse, 3. şahıslara karşı geçerli olabilmesi için Başkan 

tarafından imza edilmesi lazımdır. Yönetim Kurulu tarafından 

verilmiş bir izin olmaksızın birbirini takip eden üç ay toplantılarda 

hazır bulunmayan üye istifa etmiş sayılır. 

 
Riyaset Madde 29 - İdare meclisi her yıl umumi heyet toplantısını 

müteakip azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda 

ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer. Katiplik vazifesi 

azadan veya hariçten birisine tevdii edilebilir. 

 
Yönetim Kurulunun  

görev ve yetkileri 
Madde 30  
a) Yönetim: Yönetim Kurulu Genel Kurulda karar alınmasını 

gerektirmeyen, Yönetim Kurulu’nun devredilemez ve 

vazgeçilemez görev ve yetkileri dışındaki görev ve yetkileri 

hususunda kendi yetkileri devam etmek üzere Kredi Komitesi ve 



Genel Müdürü yetkilendirebilir.  

 

Yönetim kurulu düzenleyeceği yönetime ilişkin bir iç yönergeye 

göre, yönetimi kısmen ya da tamamen kredi komitesi veya diğer 

komitelere, bir ya da birkaç Yönetim Kurulu üyesine, Genel 

Müdüre veya üçüncü kişi ya da kişilere devretmeye yetkilidir. 

Yönetim Kurulu’nun Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası 

Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen devredilmez ve 

vazgeçilmez yetkileri saklıdır.  

 

b) Temsil: Banka’nın gerek pay sahiplerine gerek üçüncü kişilere, 

gerekse mahkemelere karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.  

 

Bankaya ait menkul ve gayrimenkul malların idaresinde ve 

Bankanın konusu ile ilgili her türlü akitlerin ve işlemlerin 

yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak yetkiye sahip olup, bu 

sıfatla Bankanın imzasını kullanma hakkını haizdir. Gerektiğinde 

sulh olmak ve hakem tayin etmek de Yönetim Kurulunun 

yetkilerindendir.  

 

Yönetim Kurulu belirleyeceği koşullarla bir veya birden fazla 

Yönetim Kurulu üyesine yahut Genel Müdüre ya da diğer kişilere 

Banka’yı temsil yetkisi verebilir.  

 

Yönetim Kurulu Banka’yı temsilen Banka adına imza atmaya 

yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın 

noterden onaylanmış suretini tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret 

Sicili’ne verir.  

 

Banka yönetim kurulu, düzenleyeceği temsile ilişkin iç yönergede, 

Bankaya hizmet akdi ile bağlı olanları unvan ve görev tanımlarını 

ve bunlara verilen yetki sınırlarını belirtmek suretiyle ticari vekil 

veya diğer tacir yardımcıları olarak atamaya yetkilidir. Temsile 

ilişkin iç yönergeye dair yönetim kurulu kararı, noter tasdikini 

müteakip ticaret siciline tescil ve ilan olunur. 

  

c) Kredi Komitesini denetleme: Yönetim Kurulu Kredi 

Komitesinin faaliyetini denetlemekle yükümlüdür. Üyelerinden 

her biri Kredi Komitesinden, bu komitenin faaliyeti hakkında her 

türlü bilgiyi istemeye, uygun göreceği her türlü denetimi yapmaya 

yetkilidir.  

 

ç) İç Yönetmelik: Bankanın iç işlemlerindeki düzenin sağlanması 

için gerekli görülen yönetmeliklerin düzenlenmesi ve tasdiki 

Yönetim Kuruluna aittir.  

 

d) Bilanço ve rapor: Yönetim Kurulu gereken direktifleri vererek 

her hesap yılı sonunda kanunlara uygun olarak düzenlenmesi 

zorunlu olan bilanço ve kâr ve zarar hesaplarını düzenletir ve bir 

yıllık işlemlerle ilgili olarak hazırlayacağı raporu ile birlikte Genel 

Kurula sunar.  

 

e) Tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı: Yönetim 

Kurulu; tahvil, finansman bonosu, banka bonosu, banka garantili 

bono, varlığa dayalı menkul kıymetler, sermaye piyasası aracı 

niteliğindeki borçlanma senetleri ve diğer borçlanma araçlarını 

ihraç yetkisini haizdir.  

 
 

 

 

 

 



Vekâlet Madde 31 - İdare meclisi, haiz olduğu iktidar ve salahiyetin 

muayyen bir kısmını icra için tasrih edeceği şerait dairesinde 

azadan bir veya bir kaçına veya müdüriyeti umumiyeye vekâlet ita 

eder. 

 
Yasak İşlemler Madde 32  

a) Yönetim Kurulu üyeleri şahsen ilgili oldukları hususların 

görüşülmesine katılamazlar.  

 

b) Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kuruldan izin almadan kendi 

veya başkası adına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak banka 

ile herhangi bir ticari işlem yapamazlar.  

 

c) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Bankacılık Kanununda 

yasaklanan haller ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 393. 

maddesinde yazılı hallerde müzakerelere katılamazlar ve bu işlere 

ilişkin oy kullanamazlar. 

 
İdare meclisi azalarına  

verilecek ücret 
Madde 33 - İdare meclisi reis ve azalarına tediye şekli ve miktarı 

umumi heyetçe kararlaştırılacak bir tahsisat verilir. 

 
Mesuliyet Madde 34 - İdare meclisi azalarının mesuliyetleri, Türk Ticaret 

Kanunu, Bankalar Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine 

tabidir. 

 

 B- Kredi Komitesi 

 
Görev ve yetkileri Madde 35 - Yönetim Kurulu kredilerle ilgili olarak vereceği 

görevleri yapmak üzere üyeleri arasından seçilerek en az iki üye 

ile banka Genel Müdürü veya vekilinden oluşan bir Kredi 

Komitesi kurabilir.  

 

Komitenin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, 

çoğunlukla verdiği kararlar Yönetim Kurulunun onayından sonra 

yerine getirilir.  

 

Herhangi bir toplantıya katılamayacak Kredi Komitesi üyesi 

yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından ayrıca iki 

yedek üye seçilir. Kredi Komitesi Bankalar Kanunu hükümlerine 

uygun olarak bir komite karar defteri tutmağa mecburdur. 

 

 C - Umum Müdür 

 
Umum Müdür Madde 36 - Umum Müdür idare meclisince seçilir. Azli de aynı 

veçhile yapılır. Umum Müdürün maaşı ve sair ödenekleri idare 

meclisince tayin olunur. 

 
Evsafı Madde 37 - Genel Müdürün Türk olması şarttır. 

 
Yetkileri Madde 38 - Bankanın bütün idari işlemleri Genel Müdüre 

bırakılmıştır. Genel Müdür Yardımcıları ile müdürlerin, müdür 

yardımcılarının ve ikinci müdürlerin tayin, nakil, taltif, 

cezalandırmaları ve bunlara verilecek maaş ve ödeneklerin miktarı 

ile her kademedeki imza yetkililerinin atanmaları ve görevden 

alınmaları, Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca 

kararlaştırılır.  

 

Bu görevlere acele hallerde yapılacak tayin ve nakil işlemleri ile 

gerekenlere imza yetkisi verilmesi takdirinde bu durum ilk 

toplanacak Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.  



 

Diğer memurların tayin, nakil, taltif ve cezalandırılmaları Genel 

Müdür tarafından yapılır.  

 

Bankanın bütün memurları, emirleri Genel Müdürden alırlar. 

Bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 

 
 D- Kredi Açma Yetkileri 

 
Kredi açma 

yetkileri 
Madde 39 - Kredi açma yetkileri hakkında Bankalar Kanununun 

ilgili hükümleri uygulanır.  

 

Bankanın yurt dışındaki şubelerinde kredi açma yetkileri, 

bulundukları memleketin mevzuatı da gözönünde tutularak banka 

idare meclisince alınacak karara göre tespit olunur. 

 
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Murakıplar 

 
Bankanın denetimi  

ve denetçi seçimi 
Madde 40 - Bankanın denetimi ve denetçi seçimi ilgili mevzuat 

hükümlerine tabidir. 

 
Vazifeleri Madde 41 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır. 

 
Murakıpların ücreti Madde 42 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır. 

 

Mesuliyet Madde 43 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır. 

 
 BEŞİNCİ BÖLÜM 

Umumi Heyet 

 
Adi ve fevkalade  

heyeti umumiyeler 
Madde 44 - Bankanın hissedarları senede en az bir defa umumi 

heyet halinde içtima ederler. Kanuna ve işbu Esas Mukavelename 

hükümlerine muvafık surette içtima eden umumi heyetler; bütün 

hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan umumi heyetlerde 

alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek içtimada hazır 

bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.  

 

Umumi heyetler, adi veya fevkalade olarak içtima eder. Adi 

umumi heyet, hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve 

senede her halde bir defa toplanır. Bu içtimada, Türk Ticaret 

Kanununun 409. maddesinde gösterilen hususlar müzakere 

edilerek karara bağlanır. Fevkalade umumi heyet, banka işlerinin 

lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda toplanır.  

 

Sermaye Piyasası mevzuatı ve Bankacılık mevzuatı hükümleri 

saklıdır. 

 
İçtimaa davet Madde 45 - Umumi heyeti toplantıya davet idare meclisine aittir. 

  

Şirket sermayesinin en az yirmide biri değerinde hisse senetlerine 

malik olan hissedarlar, ilgili mevzuata uygun olarak yönetim 

kuruluna müracaatla genel kurulun toplantıya davet edilmesini 

talep edebilirler. 

 
İlanlar Madde 46 - Umumi heyetin gündemi, idare meclisi tarafından 

tanzim ve toplantı gününden en az üç hafta evvel Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun surette ilan olunur. Umumi heyetlerin 

toplanmasına dair olan ilanlarda gündemin derci mecburidir. 



Gündemde gösterilmeyen hususlar görüşülemez. Çağrı ilanının 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan 

ücretinin yatırılmasından önce Şirket Yönetim Kuruluna noter 

aracılığıyla iletilmiş olmak kaydıyla Şirket sermayesinin en az 

yirmide biri değerinde paylara sahip olan kimseler ilgili mevzuata 

uygun olarak yönetim kuruluna müracaatla gündeme madde 

ilavesini talep edebilirler. 

 
Toplantı yeri ve yöntemi Madde 47 - Umumi heyetler bankanın idare merkezinde veya 

idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde 

içtima eder.  

 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak 

sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 

maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 

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. 

 
Toplantı nisabı Madde 48 - Bu statüde veya Türk Ticaret Kanununda aksine açık 

hüküm bulunmayan hallerde umumi heyet toplantılarında asaleten 

veya vekâleten sermayenin en az dörtte birini temsil eden pay 

sahiplerinin bulunması şarttır. İlk toplantıda bu nisap hasıl 

olmazsa pay sahipleri ikinci bir toplantıya davet edilir. İkinci 

toplantıda pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne 

olursa olsun umumi heyet muntazam bir şekilde toplanmış 

sayılarak müzakerelere başlar ve gereken kararları alır. Kararın 

geçerli olması için asaleten veya vekâleten verilen reylerin 

çoğunluğu şarttır. Şirket yönetim kurulu üyeleriyle, genel müdür, 

genel müdür yardımcıları ve yönetimde görevli tek başına imza 

yetkisine sahip kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 

ilişkin kararlarda toplantı nisabına dahil sayılırsa da kendilerine ait 

paylardan doğan oy haklarını kullanamaz. 

 

Esas Mukavelenin değiştirilmesi ile ilgili fevkalade umumi heyet 

toplantılarında nisap hususunda Türk Ticaret Kanununun ilgili 

hükümleri tatbik edilir.  

 

Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Sermaye 

Piyasası mevzuatı ve Bankacılık mevzuatı hükümleri saklıdır. 

 
Oylar Madde 49 - Olağan veya olağanüstü toplantılara katılabilmek için 

en az bir paya sahip olmak gereklidir.  

 

Türk Ticaret Kanunu’nun oy haklarının, payların toplam itibari 

değeriyle orantılı olarak kullanılmasına ilişkin hükmü gereğince 1 

kuruş nominal değerde her bir A Grubu pay, sahibine 1 oy, 1 

kuruş nominal değerde her bir B Grubu pay, sahibine 1 oy ve 4 

kuruş nominal değerde her bir C Grubu pay, sahibine 4 oy hakkı 

verir.  

 

Vekalet yoluyla oy kullanmak mümkündür. Vekalet yoluyla oy 

kullanılmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.  



 

Vekil tayin etmek suretiyle genel kurullara katılacak olanlar buna 

ilişkin vekaletnameyi Yönetim Kuruluna veya göstereceği yerlere 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen zamanda tevdi etmelidirler. 

Şu kadar ki, pay sahibi resmi bir daire veya tüzel kişiliği olan bir 

ortaklık veya kurum veyahut hacir altına alınmış bir kimse ise 

ayrıca vekaletnameye gerek kalmayıp temsil yetkisinin usulen 

kanıtlanması yeterlidir.  

 

Genel Kurul toplantılarında oy hakkının kullanımında; Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Bankacılık mevzuatı 

ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 
Celseler Madde 50 - Umumi heyetlere katılabilecekler Yönetim Kurulunca 

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit 

edilir ve genel kurula katılabilecekler listesi oluşturulur. Genel 

kurula katılanlar tarafından imzalanan liste hazır bulunanlar listesi 

adını alır.  

 

Umumi heyetlere, idare meclisi reisi ve gıyabında idare meclisi 

azaları arasından seçilecek bir zat başkanlık eder. Başkan tutanak 

yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirlemek 

yetkisini haizdir. Gündeme dahil maddeler hakkında umumi 

heyetçe karar alınıncaya kadar müteaddit celseler akdi suretiyle 

toplantılara devam edilmesine reis karar verebilir.  

 

Umumi heyetlerde hazır bulunanlar reylerini el kaldırmak 

suretiyle verir. Umumi heyetlere elektronik ortamda katılanlar ise, 

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde oylarını Elektronik Genel 

Kurul Sistemi üzerinden kullanırlar. Hazır bulunan hissedarlardan 

birinin talebi üzerine umumi heyetçe karar verildiği takdirde yazılı 

reye müracaat edilir. 

 
Karar nisabı Madde 51 - Umumi heyetlerde kararlar hazır bulunanların sahip 

oldukları rey sayısının mutlak çoğunluğuyla, Esas Mukavelenin 

değiştirilmesi ile ilgili fevkalede umumi heyetlerde ise üçte 

ikisiyle alınır. Pay sahipleri şahsen ilgili bulundukları meselelerde 

kendi rey haklarını kullanamazlar. 

 
Esas Mukavele 

tadilleri 

Madde 52 - Esas Mukavele hükümlerinin tadili ilgili mevzuat 

hükümlerine tabidir. 

 
Müzakere zabıtları Madde 53 - Genel kurul toplantılarına ilişkin tutanak ilgili 

mevzuata uygun olarak düzenlenir. 

 
İzin ve bildirimler Madde 54 - Ana sözleşme değişikliğini içerenler de dahil genel 

kurulların yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ve alınacak izin ve 

yapılacak bildirimler yönünden Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası mevzuatı ve Bankacılık mevzuatına uygun hareket edilir. 

 
 ALTINCI BÖLÜM 

Hesaplar ve Temettüün Tevzi 

 
Hesap senesi Madde 55 - Şirketin hesap senesi ocak ayının birinci gününden 

başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap senesi, 

müstesna olarak şirketin kati surette teşekkül ettiği tarihte başlayıp 

aynı sene aralık ayının sonuncu günü bitecektir. 

 

 
  



Bilanço, kâr ve zarar  

hesapları, yıllık rapor, 

temettüün dağıtılması 

hakkındaki teklifler 

Madde 56 - Her hesap yılı sonunda bankanın genel mali 

durumunu gösteren finansal tablolar ilgili mevzuatta öngörülen 

esaslara göre düzenlenir. Finansal tablolar, konsolide finansal 

tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetleme 

raporları ve temettüün nasıl dağıtılacağı hususundaki Yönetim 

Kurulu önerisi Genel Kurulun olağan toplantısından en az on beş 

gün önce bankanın merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin 

incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve 

konsolide tablolar bir yıl süreyle merkezde ve şubelerde pay 

sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi gideri 

bankaya ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini 

isteyebilir. 

 
Üç aylık hesap özetleri Madde 57 - Şirketçe hazırlanan finansal tablolar şirketin tabi 

olduğu mevzuat çerçevesinde ilgili mercilere gönderilir. 

 
Temetüün dağıtılması Madde 58 - Bankanın bir yıllık işlemlerinden elde edilecek 

gelirlerinden her çeşit genel giderler ile bu giderler arasında banka 

personeline ödenecek prim, ikramiye ve benzeri tutarlar ve her 

türlü amortisman bedelleri ve gerekli karşılıklarının 

indirilmesinden sonra kalacak safi kâr aşağıda yazılı şekil ve 

oranlarda sıra ile kısmen yedek akçeye ayrılır ve kısmen de 

dağıtılır.  

 

a) 1- % 5’i kanuni yedek akçeye,  

   2- % 5’i ilerde doğması muhtemel zararlar karşılığına,  

   3- % 10’u birinci tertip olağanüstü yedek akçeye ayrılır.  

 

Muhtemel bir zararı ve/veya riski karşılamak üzere ayrılmış olup 

da tesis ediliş sebebinin ortadan kalkması dolayısıyla serbest kalan 

karşılık ve fon bulunduğu takdirde, safi kâra eklenen bu 

hesaplardan (a) bendinde yapılan ayırımdan kalanları (a/3) 

bölümündeki birinci tertip olağanüstü yedek akçeye eklenir.  

 

b) Safi kârdan yukarıda (a) bendinde yazılı yedek akçelerin 

ayrılmasından sonra arta kalacak miktardan A, B ve C grubu 

payların temsil ettiği ödenmiş sermayenin % 6’sını karşılayacak 

miktar "birinci temettü payı” olarak pay sahiplerine dağıtılır.  

 

Herhangi bir yılın kârı işbu % 6 oranı üzerinden hesaplanacak 

birinci temettü payı tutarını karşılamaz ise noksanı olağanüstü 

yedek akçeden ayrılır ve dağıtılır. Fakat bu suretle yedek 

akçelerden ayrılan tutar gelecek yılların safi kârından ayrılması 

gereken borç niteliğindedir. 

  

c) Safi kârdan yukarıda (a) bendinde yazılı yedek akçeler ile (b) 

bendinde yazılı birinci temettü payının ayrılmasından sonraki 

bakiyenin,  

 

% 10’u kurucu paylarına (ödenmiş sermayenin 250 Bin - 

ikiyüzellibin- Türk Liralık bölümü ile sınırlı olarak),  

 

% 20’si Banka personeline dağıtılır ve  

 

% 10’u ikinci tertip olağanüstü yedek akçeye ayrılır.  

 

d) (a), (b), (c) bentlerinde yazılı ayırım ve dağıtımların 

yapılmasından sonra (e) bendi gözönünde bulundurulmak 



suretiyle kalacak kısım aşağıda belirtildiği şekilde "ikinci temettü 

payı” olarak pay sahiplerine dağıtılır.  

1- (b) ve (d) bentlerine göre birinci ve ikinci temettü payı olarak A 

grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettüün net tutarı 

ödedikleri sermayenin % 60’ından, B grubu payların sahiplerine 

dağıtılacak temettüün net tutarı ödedikleri sermayenin % 

30’undan, C grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettüün net 

tutarı ödedikleri sermayenin % 25’inden fazla olamaz.  

2- (a), (b), (c) bentlerinde yazılı ayırım ve dağıtımların 

yapılmasından sonra kalacak kısım yukarıda 1 numaralı fıkrada 

belirtilen şekilde ikinci temettü payı dağıtımına yetmediği takdirde 

ikinci temettü payının dağıtımında A grubu payların temsil ettiği 

ödenmiş sermaye iki katı, B grubu payların temsil ettiği ödenmiş 

sermaye aynen, C grubu payların temsil ettiği ödenmiş sermayenin 

5/6 (altıda beşi) nazarı itibara alınmak suretiyle her üç gruba 

ödenecek temettü toplamları ayrı ayrı hesaplanır.  

e) Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin 2. fıkrasının c. Bendi 

uyarınca kanuni yedek akçeye eklenmesi gereken miktar ayrılır.  

f) Safi kârın yukarıda yazılı hükümlere göre dağıtım ve 

tahsisinden sonra kalacak bakiyenin olağanüstü yedek akçelere 

nakline veya gelecek yıla devrine veya bu bakiyenin % 80’ine 

kadar olan kısmının pay adedine bölünmek suretiyle pay 

sahiplerine net olarak dağıtılmasına ve kalanının olağanüstü yedek 

akçelere nakline veya gelecek yıla devrine Yönetim Kurulunun 

teklifi üzerine Genel Kurul karar verir.  

 

Her üç gruba ait paylara ödenecek temettüün hesaplanmasında; 

beheri 500 TL (5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para 

Birimi Hakkında Kanun öncesindeki döneme ilişkin olup; değişim 

oranı uygulanmamış tutardır) nominal değerde 20 adet payın 1 

Kuruş nominal değerde pay ile değiştirilmesi nedeniyle A grubu 

pay sayısının 40 katı, B grubu pay sayısının 1.5 katı, C grubu pay 

sayısı ise aynen dikkate alınır. 

 
Kanuni ve Olağanüstü  

yedek akçelerinin  

kullanılması 

Madde 59 - 58. maddenin (a) fıkrasının birinci ve ikinci bendi ile 

(e) fıkrası gereğince ayrılan yedek akçeleri, şirketin muhtemel 

zararlarına karşılıktır.  

 

58. maddenin (a), (c) ve (f) fıkraları gereğince ayrılan olağanüstü 

yedek akçeleri bir kül teşkil eder ve bunların kullanılacağı yerleri 

umumi heyet serbestçe tayin eder. Bir hesap senesinin hasılatı 

hissedarlara kâr tevziine kâfi gelmediği takdirde olağanüstü yedek 

akçesinin bu hususa tahsisi caizdir. 

 
 YEDİNCİ BÖLÜM 

Şirketin İnfisahı 

 
Fesih kararı Madde 60 - Herhangi bir sebepten bankanın fesih ve tasfiyesi 

icabettiği takdirde umumi heyet fevkalade içtimaa davet edilerek 

bu hususta bir karar ittihaz eyler. Fesih kararını müteakip takip 

edilecek merasim Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 

 
Tasfiye memurları Madde 61 - Tasfiye muamelatı iki veya daha ziyade "tasfiye 

memurları” tarafından tedvir olunur. Bu memurları umumi heyet 

tayin ve intihap eder.  

 

 



Tasfiye memurları şirketin bilcümle menkul ve gayrimenkul 

emvaline vaziyet ederek kanun hükümlerine tevfikan tasfiye 

muamelelerini tedvir ederler. Hilafına heyeti umumiyece bir karar 

alınmadığı takdirde bu memurlar müttefikan hareket ederek hali 

tasfiyedeki şirket namına imza vazına salahiyetlidirler. 

 
Tasfiyenin neticesi Madde 62 - İnfisah eden şirketin borçları ödendikten sonra ve 

infisahın üçüncü ilanından itibaren en az altı ay geçtikten sonra 

bakiye mal varlığı, beheri 500 TL (5083 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun öncesindeki 

döneme ilişkin olup; değişim oranı uygulanmamış tutardır) 

nominal değerde 20 adet A grubu payın 1 adet 1 Kuruş nominal 

değerde A grubu pay ile değiştirilmesi nedeniyle bir A grubu pay 

20 kat olarak hesaplanmak suretiyle bulunacak toplam pay 

adedine bölünmek ve her A grubu pay 20 katı olarak göz önünde 

tutulmak suretiyle beher paya ödenecek miktar bulunur.  

 

Pay sahipliğinin herhangi bir nedenle zorunlu olarak son bulacağı 

diğer hallerde de pay sahiplerine yapılacak ödemede birinci 

fıkradaki esaslar uygulanır. 

 
 SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Müteferrik hükümler 

 
Gayrimenkul üzerine  

muamele, bankanın ayni  

ve şahsi teminat alması 

Madde 63 - Banka mevzuat hükümleri çerçevesinde 

gayrimenkullere tasarruf edebilir, gayrimenkulleri alıp satabilir, 

alacaklarından dolayı gayrimenkul iktisap edebileceği gibi teminat 

olarak gayrimenkul ipoteği ve diğer her türlü ayni ve şahsi 

teminatlar alabilir, aldığı ipotek ve diğer teminatları fek edebilir, 

serbest bırakabilir.  

 

Banka alacaklarından dolayı ticari emtia temellük edebileceği gibi 

bu nevi emtiayı teminat olarak da kabul edebilir.  

 

Bu maddede anılan işlemlerde ilgili kanunların sınırlayıcı ve 

yasaklayıcı hükümleri uygulanır. 

 
Memurların  

mükellefiyeti 

Madde 64 - Bankanın bütün müdür, memur ve müstahdemleri, 

bankaya ve banka ile muamele yapan şahıslara ait esrarı her ne 

suretle olursa olsun hariçte ifşa edemezler. İfşa ettikleri 

anlaşılanların vazifesine nihayet verilir.  

 

Banka müdür ve memurları idare meclisi müsaadesi olmadan 

başka bir bankada vazife deruhte edemezler. Kollektif ve 

komandit şirketlerde gayrı mahdut mesuliyeti mutazammın bir 

sıfat iktisap edemezler. 

 
İstatistik Madde 65 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır. 

 
Emekli sandığı  

Vesair yardım ve  

hayır tesisleri 

Madde 66 - Banka idare meclisi kararıyla, Türk Ticaret 

Kanununun 522 ve 523. maddeleri uyarınca emekli sandıkları ve 

başka yardım ve hayır vakıfları veya fonları kurulabilir. Bankaca 

kurulan sandık, vakıf ve fonlardan yararlanacakların nitelikleri ile 

yararlanma şartları bu hususta banka idare meclisince kabul 

edilecek bir statü veya talimatname ile tespit olunur. 

 
İlanlar Madde 67 - Bankaya ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. 

maddesi, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümlerine uygun olarak yapılır. 

 



 

Bağış 
 

Madde 68 - Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine uygun olmak kaydıyla bağış yapılabilir. 

 
Kurumsal Yönetim  

İlkelerine Uyum 
Madde 69 - 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 şirketin önemli nitelikteki ilişkili 

taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal 

yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.  

 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve 

nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime 

ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 
Geçici Maddeler Geçici Madde 1 - 40 milyon liralık sermayeyi temsil eden 500.- 

lira itibari değerindeki herbir pay senedi 500.- lira itibari 

değerindeki (A) tertibi pay senetlerinin ada yazılı 25 adedi ile 

değiştirilir.  

 

Geçici Madde 2 - 20 milyon liralık sermayeyi temsil eden 500.- 

lira itibari değerindeki herbir pay senedi 500.- lira itibari 

değerindeki (A) tertibi pay senetlerinin ada yazılı 50 adedi ile 

değiştirilir.  

 

Geçici Madde 3 - 10 milyon liralık sermayeyi temsil eden 10.- 

lira itibari değerindeki herbir pay senedi 500.- lira itibari 

değerindeki (A) tertibi pay senetlerinin ada yazılı 2 adedi ile 

değiştirilir.  

 

Geçici Madde 4 - 5 milyon liralık sermayeyi temsil eden 10.- lira 

itibari değerindeki herbir pay senedi 500.- lira itibari değerindeki 

(A) tertibi pay senetlerinin ada yazılı 4 adedi ile değiştirilir. 

 

Geçici Madde 5 - 500.- lira itibari değerindeki (A) tertibi pay 

senetleriyle değiştirilmemiş olan 40 milyon liralık sermayeyi 

temsil eden 500.- lira itibari değerindeki ada yazılı hisse senedine 

sahip bulunanlar olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına 

katılabilirler ve her bir pay için olağan ve olağanüstü genel kurul 

toplantılarında asaleten veya vekâleten 25, Esas Mukavele tadiline 

ilişkin olağanüstü genel kurul toplantılarında ise bir oy 

kullanabilirler.  

 

Bankalar Kanunundaki vekâlet yoluyla oy kullanmaya ilişkin 

sınırlamalar saklıdır.  

 

Geçici Madde 6 - 500.- lira itibari değerindeki (A) tertibi pay 

senetleriyle değiştirilmemiş olan 20 milyon liralık sermayeyi 

temsil eden 500.- lira itibari değerindeki ada yazılı pay senedine 

sahip bulunanlar olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına 

katılabilirler ve her bir pay için olağan ve olağanüstü genel kurul 

toplantılarında asaleten veya vekâleten 50, Esas Mukavele tadiline 

ilişkin olağanüstü genel kurul toplantılarında ise bir oy 

kullanabilirler.  

 

Bankalar Kanunundaki vekâlet yoluyla oy kullanmaya ilişkin 

sınırlamalar saklıdır.  



 

Geçici Madde 7 - 5 veya 10 milyon liralık sermayeyi temsil eden 

10.- lira itibari değerindeki pay senedi sahipleri yukarıdaki esaslar 

dairesinde ellerindeki pay senetlerini 500.- lira itibari değerindeki 

ada yazılı (A) tertibi hisse senetleriyle değiştirmedikçe, olağan ve 

olağanüstü genel kurul toplantılarına katılamazlar ve vekâlet 

yoluyla oy kullanamazlar.  

 

Geçici Madde 8 - 40 milyon liralık sermayeyi temsil eden 500.- 

lira itibari değerindeki pay senetlerine 500.- lira itibari değerindeki 

(A) tertibi hisse senetlerine ödenecek temetüün 25 katı temettü 

olarak ödenir.  

 

20 milyon liralık sermayeyi temsil eden 500.- lira itibari 

değerindeki pay senetlerine 500.- lira itibari değerindeki (A) 

tertibi pay senetlerine ödenecek temettüün 50 katı temettü olarak 

ödenir.  

 

10 milyon liralık sermayeyi temsil eden 10.- lira itibari 

değerindeki pay senetlerine 500.- lira itibari değerindeki (A) 

tertibi pay senetlerine ödenecek temettüün 2 katı temettü olarak 

ödenir.  

 

5 milyon liralık sermayeyi temsil eden 10.- lira itibari değerindeki 

pay senetlerine 500.- lira itibari değerindeki (A) tertibi pay 

senetlerine ödenecek temettüün 4 katı temettü olarak ödenir.  

 

Geçici Madde 9 - 40 milyon liralık sermayeyi temsil eden 500.- 

lira itibari değerindeki ada yazılı her pay senedi için sahibine 

10.000.- lira itibari değerindeki ada yazılı (B) tertibi pay 

senetlerinden 36.25 katı tutarında satın alma hakkı tanınır.  

 

20 milyon liralık sermayeyi temsil eden 500.- lira itibari 

değerindeki ada yazılı her pay senedi için sahibine 10.000.- lira 

itibari değerindeki ada yazılı (B) tertibi pay senetlerinden 72.50 

katı tutarında satın alma hakkı tanınır. 

 

10 milyon liralık sermayeyi temsil eden 10.- lira itibari 

değerindeki ada yazılı her pay senedi için sahibine 10.000.- lira 

itibari değerindeki ada yazılı (B) tertibi pay senetlerinden 2.90 katı 

tutarında satın alma hakkı tanınır.  

 

5 milyon liralık sermayeyi temsil eden 10.- lira itibari değerindeki 

ada yazılı her hisse senedi için sahibine 10.000.- lira itibari 

değerindeki ada yazılı (B) tertibi pay senetlerinden 5.80 katı 

tutarında satın alma hakkı tanınır.  

 

Küsüratlar tama iblağ edilmedikçe karşılığında pay senedi 

verilmez.  

 

Geçici Madde 10 - Ellerindeki hamiline yazılı pay senetlerini, ada 

yazılı pay senetleri ile değiştirmeyen pay sahipleri, bu işlemi 

tamamlamadıkça Bankalar Kanununun 28 sayılı Kanun 

Hükmündeki Kararname ile değiştirilen 4. maddesinin 4. fıkrası 

ve bu Kararnamenin geçici maddesi uyarınca temettü hariç 

ortaklık haklarından yararlanamazlar.  

 

 

 

 



 

 

Geçici Madde 11 - 58. maddenin (f) fıkrası gereğince pay senedi 

sahiplerine temettü dağıtıldığı takdirde (C) tertibi pay senedi için 

% 20 oranı,  

1987 yılı için % 5  

1988 yılı için % 10  

1989 yılı için % 15  

olarak gözönüne alınır.  

 

Geçici Madde 12 - Sermayenin 30.000.000.000 (Otuzmilyar) 

Türk Lirasından 250.000.000.000 (İkiyüzellimilyar) Türk Lirasına 

çıkarılması nedeniyle (A) ve (B) tertibi pay senetlerinin 8 adedi 

karşılığında sahiplerine bir adet (C) tertibi hisse senedi bedelsiz 

verilir.  

 

Geçici Madde 13 - Sermayenin 250.000.000.000 

(İkiyüzellimilyar) Türk Lirasından 2.500.000.000.000 

(İkitrilyonbeşyüzmilyar) Türk Lirasına çıkarılmasında (A), (B) ve 

mevcut (C) tertibi pay senetlerinin her birinin karşılığında 

sahiplerine bir adet yeni ihraç edilen (C) tertibi hisse senedi 

bedelsiz olarak verilir.  

 

Geçici Madde 14 - Sermayenin 2.500.000.000.000 (İkitrilyon- 

beşyüzmilyar) Türk Lirasına çıkarılmasında, yeni ihraç edilen (C) 

tertibi hisse senetlerine, 58. maddenin uygulanmasında; 

sermayenin ödenmiş bölümü gözönünde tutulur.  

 

Geçici Madde 15 - Sermayenin 2.500.000.000.000 

(İkitrilyonbeşyüzmilyar) Türk Lirasından 10.000.000.000.000 

(Ontrilyon) Türk Lirasına çıkarılmasında (A), (B) ve mevcut (C) 

grubu pay senetlerinin her birinin karşılığında sahiplerine 1,4 

(birvirgüldört) adet yeni ihraç edilen (C) grubu hisse senedi 

bedelsiz olarak verilir.  

 

Geçici Madde 16 - Sermayenin 2.500.000.000.000 

(İkitrilyonbeşyüzmilyar) Türk Lirasından 10.000.000.000.000 

(Ontrilyon) Türk Lirasına çıkarılmasında (A), (B) ve mevcut (C) 

grubu pay senetlerinin her birinin karşılığında sahiplerine 1,4 

(birvirgüldört) adet yeni ihraç edilen (C) grubu hisse senedinden 

satın alma (rüçhan) hakkı verilir. 

 

Geçici Madde 17 - Her bir A grubu payın nominal değeri 500 TL, 

B grubu payın nominal değeri 10.000 TL ve C grubu payın 

nominal değeri 40.000 TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5083 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun 

çerçevesinde, her bir A grubu pay 1 Yeni Kuruş, B grubu pay 1 

Yeni Kuruş ve C grubu pay da 4 Yeni Kuruş nominal değere sahip 

olacak şekilde değiştirilmiştir.  

 

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 500 TL’lik 

20 adet A grubu pay karşılığında 1 adet 1 Yeni Kuruş nominal 

değerde A grubu pay, her bir 10.000 TL’lik 1 adet B grubu pay 

karşılığında 1 adet 1 Yeni Kuruş nominal değerde 1 adet B grubu 

pay ve her bir 40.000 TL’lik 1 adet C grubu pay karşılığında 4 

Yeni Kuruş nominal değerde 1 adet C grubu pay verilmiştir.  

 

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan değişim sonucunda; 5274 sayılı 

Yasa ile değişik TTK’nın 399. maddesi gereği 20 adet her biri 500 



TL nominal değere sahip A grubu pay 1 Yeni Kuruş nominal 

değere sahip A grubu, 1 adet her biri 10.000 TL nominal değere 

sahip B grubu pay 1 Yeni Kuruş nominal değere sahip B grubu, 1 

adet her biri 40.000 TL nominal değere sahip C grubu pay 4 Yeni 

Kuruş nominal değere sahip C grubu pay ile değiştirilmiştir. A, B 

ve C grubu pay sahipleri, sahip oldukları payları, nominal 

değerleri yukarıda belirtilen şekilde Yeni Kuruş olarak 

belirlenecek paylar ile değiştirme hakkına sahiptirler.  

 

Söz konusu değiştirme işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerinin 

sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.  

 

Ellerindeki A grubu paylar 1 Yeni Kuruş nominal değerde tam bir 

pay almaya yeterli olmayan pay sahiplerine kesir makbuzu 

verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde 

bunlar pay ile değiştirilecektir.  

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir.  

 

5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun uyarınca, payların itibari kıymeti en az 1 Yeni Kuruş 

olacak şekilde, daha sonra ise işbu Esas Sözleşmede yer alan 

"Yeni Türk Lirası” ve "Yeni Kuruş” ibareleri 4 Nisan 2007 tarih 

ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan 

Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin 

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca "Türk Lirası” ve "Kuruş” olarak 

değiştirilmiştir. 

 




