
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.’NİN 31.03.2021 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 31.03.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında sorulan 

sorular ve bu sorulara verilen yanıtlara aşağıda yer verilmiştir: 

 

1) Bankamızın finansal iştiraklerinin birleştirilip holding yapısına geçilmesinin, bağlı ortaklıklarımız ile 

iştiraklerimizin aynı çatı altında toplanmasının ve Bankamız pay gruplarında bir sadeleştirmeye 

gidilmesinin planlanıp planlanmadığı sorulmuştur.  

 

Konuya ilişkin olarak bu tanıma giren gelişmelerin söz konusu olması halinde KAP’ta duyurulması 

gerektiği, bilindiği gibi böyle bir duyuru yapılmadığı, bu hususların Bankamızın gündeminde olmadığı 

belirtilmiştir. 

 

2) Bankamız kurucu intifa senetleri ile ilgili olarak; 

 

- 1991 tarihli Bankamız Olağanüstü Genel Kurulunda alınan kararın ilgili mevzuata uygun olup 

olmadığı, 

- bu uygulamada değişiklik yapılmasının düşünülüp düşünülmediği ve konuya ilişkin Bankamız 

yönetiminin görüşü, 

- kurucu intifa senetlerine karşılık gelen temettünün hesaplanma ve ödenmesine ilişkin esaslar, 

kurucu senetlerin temettü dışında başkaca haklara sahip olup olmadığı ve 

- Bankamız mülkiyetinde imtiyazlı pay veya kurucu intifa senedi bulunup bulunmadığı 

 

sorulmuş, ayrıca, 

 

- kurucu intifa senetleri ile ilgili olarak genel bilgiler,  

- bu senetler ile ilgili olarak Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna yapılan temettü 

ödemeleri ile ilgili bilgi ve 

- kurucu senetler ile ilgili olarak ortaklarımızdan Serhat Özer tarafından açılan dava ile ilgili bilgi 

 

talep edilmiştir. 

  

Konuya ilişkin olarak özetle; 

 

- 1991 yılında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulumuzda yapılan Esas Sözleşme 

değişikliğinin o dönemdeki ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olduğu ve konuya ilişkin tüm 

gerekli yasal onayların alınmış olduğu, 

- Bu uygulamada değişiklik yapılmasının Bankamızın gündeminde olmadığı, 

- Kurucu senetlere ödenen temettünün Bankamız Esas Sözleşmesinin 58. maddesine uygun 

olarak hesaplandığı, kurucu intifa senetlerinin kâr payı hakkına sahip olduğu ve bu senetlerin 

herhangi bir pay sahipliği hakkı bahşetmediği, 



- Bankamızın temettü ödenmesine ilişkin işlemlerde kişiye/sahipliğe göre farklı bir 

uygulamasının bulunmadığı, Esas Sözleşme, mevzuat hükümleri ve otorite kararlarının her 

hissedarımız açısından aynı şekilde uygulandığı, 

- Ortaklarımızdan Serhat Özer tarafından açılan davanın bir sonraki duruşmasının 15 Nisan’da 

gerçekleştirileceği ve bu davaya ilişkin gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 

açıklamaya konu edilmekte olduğu, 

- 31.03.2021 itibarıyla mülkiyeti Bankamıza ait A Grubu (ISATR) ve B Grubu (ISBTR) pay veya 

kurucu senet (ISKUR) bulunmadığı 

 

belirtilmiştir. 

 

3) Türkiye İş Bankası Mensupları Emekli Sandığı Vakfı ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam 

Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve bu vakıfların faaliyetleri hakkında bilgi talep 

edilmiştir.  

 

Konuya ilişkin olarak her iki vakfın yapısı ve faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmiştir. 


