
ANADOLUBANK A.Ş.  

ANA SÖZLEŞMESİ  

  
BİRİNCİ BÖLÜM  

  

KURULUŞ :  

  
Madde  1  -  Bakanlar  Kurulu’nun  11.10.1996  tarih  ve  22784  (Mükerrer)  sayılı  Resmi  

Gazete’de  yayınlanan 18.09.1996 tarih ve 96/8532 sayılı kararına istinaden Anadolubank ün-

vanıyla yürürlükteki kanunlar ile bu Ana sözleşme  hükümlerine  göre yönetilmek  ve bankacılık  

sahasında  faaliyet  göstermek  üzere  bir Anonim  Şirket kurulmuştur.   
ÜNVAN :  

  
Madde 2 - Bankanın ünvanı “ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ”  olup, Şirket, bu Ana söz-

leşmenin aşağıdaki maddelerinde kısaca “BANKA” olarak anılacaktır.   
KURULUŞ AMACI :  

  
Madde 3 - Banka’nın amacı çağdaş bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf 

birikimine katkıda bulunmak, bu tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendir-

mek ve her türlü bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir.   
FAALİYET KONUSU :  

  
Madde 4 - Banka kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri gösterir:  

  
1. Her türlü mevduat kabul edebilir ve bankacılık işlemleri yapabilir.  

2. lgili mevzuat  ve Sermaye  Piyasası  Kanunu  hükümleri  dahilinde  her türlü sermaye  

piyasası  araçları üzerinde işlemler yapabilir, menkul değer şirketleri acenteliği yapabilir.  

3. Ulusal ve uluslararası finansman kuruluşları ile kredi ve istihbarat anlaşmaları yapabilir, 

konsorsiyum ve sendikasyonlara katılabilir.  

4. Türk Lirası ve döviz cinsinden her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler açabilir, garan-

tiler verebilir.  

5. Sigorta şirketi kurabilir, sigorta acenteliği yapabilir, mevcut veya kurulacak sigorta şir-

ketlerine katılabilir.  

6. Bankanın faaliyet konularında kanun, kararname veya sözleşmelerle tahsis ve temin 

edilecek fonları amaçları doğrultusunda kullanabilir.  

7. Konusu ile ilgili her çeşit sözleşmeleri ve hukuki işlemleri yapabilir, taahhütname, senet 

ve sair belgeleri imzalayabilir, muhabirlik tesis edebilir.  

8. İhtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın alabilir, imal 

veya inşaa ettirebilir, sair şekillerde iktisap edebilir, kiralayabilir, gerektiğinde bunları 

kısmen veya tamamen başkalarına  satabilir, devredebilir  veya   kiraya verebilir,  bunlar 

üzerinde her çeşit ayni hak tesis ve fekkedebilir.  

9. Faaliyetlerinin  gerektirdiği  her  türlü  ikraz  ve istikrazda  bulunabilir.  Her  türlü  borç-

lanma  ve  sermaye piyasası araçlarını (Tahvil, Bono, Opsiyon, Varant vb), yürürlükteki  

mevzuat hükümleri ve limitlerine uygun olarak, farklı vade ve faizlerde, birden fazla ürün 

ve sayıda ihraç edebilir.  

10. Faaliyetlerine ilişkin olarak kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni vesair her çeşit nakdi ve 

ayni teminat alabilir, bunları devir ve fekkedebilir.  

11. Yerli ve/veya yabancı ortaklıklar kurabilir ve mevcut ortaklıklara katılabilir.  

12. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri 

icra edebilir.  

  
BANKANIN MERKEZ VE TEŞKİLATI :  

  
Madde 5 - Bankanın Merkezi İstanbul ilidir. Adresi “Saray Mahallesi Toya Sokak No: 3 Ümra-

niye/İstanbul”dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 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. Banka, Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdür-

lükleri, yurtdışı ve yurtiçi şubeleri, temsilcilikleri, sabit ve seyyar büroları ile faaliyette bulunabilir.  

  
  
BANKANIN SÜRESİ :  

  
Madde 6 - Banka süresiz olarak kurulmuştur.  

  
BANKANIN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİ :  

  
Madde 7 - Bankamız sermayesi herbiri nama yazılı 1.-YTL nominal değerde 1.100.000.000.- 

(Birmilyaryüzmilyon.) hisseye bölünmüş 1.100.000.000.- (Birmilyaryüzmilyon.) TL’den ibarettir.  

 

1) Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 600.000.000.-  (Altıyüzmilyon) TL tamamen 

ödenmiş olup, bu miktarın 300.000.- (Üçyüzbin) TL’sı 4046 sayılı Özelleştirme Uygula-

malarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler’de Deği-

şiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4/f, 4/k, 19 ve 20 nci maddeleri gereğince ayın olarak 

vazedilmiş, 159.643.346.- (Yüzellidokuzmilyonaltı-yüzkırküçbinüçyüzkırkaltı) TL’lık kısmı 

ortaklarca nakden ödenmiş, 4.443.654.- (Dörtmilyondörtyüz-kırküçbinaltıyüzellidört) 

TL’lık kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bilançoda kayıtlı amortis-

mana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan Değer Artış Fo-

nun-dan, 32.356.761,80.- (Otuzikimilyonüçyüzellialtıbinyediyüzaltmışbir TL ve 80 KR) 

TL’lık kısmı özkaynakların enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan, 

230.068.590,72.- (Yüzkırkmil-yonsekizyüzellibinaltıyüzdokuz TL ve yetmişiki KR) TL’lık 

kısmı olağanüstü yedeklerden, 61.292.628,48 (Altmışbirmilyonikiyüzdoksanikibinaltıyüz-

yirmisekiz TL ve 48 KR) TL’lık kısmı 2007 yılı karından, 10.613.000.- (Onmilyonaltıyü-

zonüçbin) TL’lık kısmı gayrımenkul satış kazançlarından, 100.357.239.(Yüzmilyonüçyü-

zelliyedibinikiyüzotuzdokuz) TL’lık kısmı 2009 yılı karından, 924.780.- (Dokuzyüzyirmi-

dörtbinyediyüzseksen) TL’lık kısmı ise diğer sermaye yedeklerindeki karşılanmıştır.  

 

2) Bu defa arttırılan ve herbiri nama yazılı 1.- TL nominal değerde 500.000.000,- (Beşyüz-

milyon) hisseye bölünmüş olan 500.000.000..- (Beşyüzmilyon..) TL’lık sermayenin ta-

mamı ortaklarca muvazadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, bunun 60.460,44 TL (Atmış-

bindörtyüzatmışlirakırkdörtkuruş) TL’lık kısmı Gayrimenkul Satış kazancından, 

14.939.539,56 TL’lik kısmı (Ondörtmilyondokuzyüzotuz-dokuzbinbeşyüzotuzdokuzlirael-

lialtıkuruş) olağanüstü yedeklerden karşılanacak, kalan 485.000.000.- (Dörtyüzseksen-

beşmilyon) TL’nin %25 lik kısmı olan  121.250.000._TL(Yüzyirmibirmilyonikiyüzellbintl) 

Ticaret Siciline tescil öncesi % 75 lik kısmı olan 363.750.000._TL  ( Üçyüzatmışüçmil-

yonyediyüzellibintl) Ticaret siciline tescil  tarihinden itibaren üç ay içinde ortaklarca nak-

den ödenecektir.  

 

Banka, hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile değiştirilmek üzere nama 

yazılı geçici ilmuhaberler çıkarabilir.  

 

Banka, Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetlerini birden çok payı içeren kupürler halinde bastı-

rabilir. 

  
HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ :  

  
Madde 8 - Bankanın, tamamı nama yazılı olan hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, 

Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu Anasözleşme hükümlerinin saklı tutul-

ması kaydıyla serbesttir.  

  



İlgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla hise senedinin ciro edilmesi ve devir 

alana teslimi ile devir işlemi tekemmül etmiş olur.  

Hisse senetlerinin  devrinin  Banka’ya karşı hüküm ifade edebilmesi  için Yönetim Kurulu Kara-

rıyla  devrin pay defterine kaydedilmiş olması gerekir.  

İKİNCİ BÖLÜM ORGANLAR VE DENETİM  

  

YETKİLİ ORGANLAR :  

  
Madde 9 - Bankanın organları şunlardır :  

  
A - Genel Kurul,  

B - Yönetim Ku-

rulu, C - Kredi 

Komitesi,  

D - Genel Müdürlük.  

  
A - GENEL KURUL :  

  
MADDE 10 - Banka Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan 

Genel Kurul toplantıları yılda en az bir kez ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde 

olmak üzere yapılır.  

  
Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere 

edilerek gerekli kararlar alınır.  

  
Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel 

kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şar-

tıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı 

varolduğu sürece karar alabilirler.   Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile 

madde eklenebilir.  

  
Gerekli görülmesi halinde Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince elekro-

nik ortamda da yapılabilir. Genel Kurula elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş 

açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.  

  
Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.  

  
GENEL KURULUN YETKİLERİ :  

  
Madde 11 - Genel Kurul, Kanunlar çerçevesinde Banka işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz karar 

organıdır.  

  
TOPLANTI YERİ :  

  
Madde 12 - Genel Kurul Bankanın idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin 

elverişli bir yerinde toplanır.   
TOPLANTIYA DAVET :  

  
Madde 13 - Genel Kurul’u toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu’ nun 410’ uncu maddesi ge-

reğinceYönetim  

Kurulu’na aittir.  

  
Banka sermayesinin en az onda birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri bildiren 

yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya davet etmesi 

veya Genel Kurul’un zaten toplanması kararlaştırılmış ise görüşülmesini istedikleri maddeleri 

gündeme koyması zorunludur.  



  
TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR NİSABI :  

  
Madde 14 - Genel Kurul Toplantılarında toplantı ve karar nishapları, Türk Ticaret Kanunu, Ban-

kalar Kanunu ve ilgili sair mevzuatta öngörülen hükümlere tabidir.  

OY HAKKI :  

  
Madde 15 – Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır.  

  
OY KULLANMA ŞEKLİ :  

  
Madde 16 - Genel Kurul Toplantılarında  oylar açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, 

hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine 

Genel Kurul’ca karar verilmesi halinde gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir.   
Gerekli görülmesi halinde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullarda, elektronik ortamda 

oy kullanılır.  

  
GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK :  

  
Madde 17 - Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı; Onun gıyabında veya başkanlık   

edememesi halinde ise Yönetim Kurulu’nca aralarından seçilecek bir üye başkanlık eder.  

  
Toplantı başkanı, hissedarlığı şart olmayan bir toplantı yazmanı ile gerek görmesi halinde oy 

toplama memuru tayin etmek sureti ile başkanlığı oluşturur.  

  
Genel Kurul Başkanı toplantının kanuna uygunluğunu temin ile yükümlüdür. Genel Kurul top-

lantılarına ait tutanaklar, başkanlık tarafından imzalanır.   
GÖNDERİLECEK BELGELER :  

  
Madde  18  - Bakanlık  temsilcilerinin  imzasını  taşıyan  “Genel  Kurul  Toplantı  Tutanağı”  ile  

“Hazır  Bulunanlar Listesi”, toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Bankacılık Dü-

zenleme ve Denetleme Kurumu’na, mevzuatın gerektireceği diğer dökümanlar ise süresinde 

ilgili kurumlara gönderilir.  

  
B - YÖNETİM KURULU :  

  
Madde 19 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş en çok dokuz üyeden 

oluşur. Genel Müdür veya vekili Yönetim Kurulu’ nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu Üyelerinin 

sayısını Genel Kurul belirler.  

  
Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Ka-

nunu’ nun 367. maddesi gereğince, yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını bir veya bir kaç 

murahhas ve/ veya görevli üyeye bırakabilir. Bu takdirde murahhas ve görevli üyelerin görev ve 

yetkileri ilgili Yönetim Kurulu İç Yönergesinde belirtilir.   
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ :  

  
Madde 20 - Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresi en çok üç yıl olmak üzere Genel Kurul’ca 

belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden Yönetim Kurulu’na seçilebilirler. Genel Kurul, Yönetim 

Kurulu Üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görevden alınan Yönetim Kurulu 

üyelerinin tazminat talep etme hakları yoktur. Genel Müdür veya vekilinin Yönetim Kurulu Üye-

liği, bu görevde bulundukları sürece devam eder.  

  
YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ :  

  
Madde 21 - Yönetim Kurulu, Banka Anasözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel 

Kurul Kararı gerektirmeyen tüm konularda bu Anasözleşme ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun 



olarak alacağı kararlar çerçevesinde Bankayı ilzam, idare ve gerek ortaklara gerek üçüncü ki-

şilere karşı doğrudan doğruya ve gerektiğinde Mahkemeler önünde temsil eder. Özellikle:  

1. Banka’ya ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nevi 

işlemleri ve hukuki işlemleri Banka adına yapmak, Bankayı ortaklara ve üçüncü kişilere 

karşı ve gerektiğinde Mahkemelerde temsil etmek ve gerektiğinde sulh olmak, ibra, fe-

ragat, tahkim yoluna başvurmak,  

2. Banka’nın idaresinde ve faaliyetlerinde içişlerinin ne şekilde düzenleneceğini  gösteren 

yönetmelikler hazırlamak,  

3. Banka kredi komitesinden, faaliyeti ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli göreceği her 

hususu kontrol etmek ve komite faaliyetlerini denetlemek,  

4. Banka idaresi hakkında gereken direktifleri vererek yıllık bilanço ve kar-zarar hesapla-

rını düzenlemek, yılın işlerini  anlatan raporunu  Genel  Kurula sunmak,  zorunlu karşılık 

ve  kanuni karşılıkları  bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre ayarlamak,  

5. Genel Müdürlük ve şubelere açık, kefalet veya teminata dayanarak resen açılacak nakit 

ve nakit dışı kredilerle borçlu cari hesap ve ipotek karşılığı ikraz ve diğer muamelelerin 

azami hadlerini belirlemek,  

6. Banka’nın kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını belir-

lemek,  

7. Banka’nın imza yetkisi taşıyan memurları ile müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin 

tayin, terfi ve azil işlerini Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, karara bağlamak ve bunların 

maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek,  

8. Bölge Müdürlüğü, şube ve ajans açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini 

ve gerekiyor ise şubelere ayrılacak sermayeyi bankalar hakkındaki mevzuat hükümle-

rine göre tespit etmek,  

9. Banka adına Bankalar Kanunu’nun cevazı dahilinde (edinilmek zorunda kalınanlar ha-

riç) satın alınacak yada iktisap edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrımenkul mal-

lar hakkında karar vermek,  

10. Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve bankalar hakkındaki mevzuatın zorunlu kıldığı 

defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü 

belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak.  

11. Her hesap dönemini takiben şubeler, iç ve dış muhabirlerle hesap mutakabatı yapılma-

sını sağlamak, bilanço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile kar’ın dağıtıl-

masına ilişkin teklifi hazırlamak, Genel  Kurul’un  tetkik  ve  onayına  sunmak  ve  bu  

belgeleri  toplantıdan  15  (onbeş)  gün  önce  pay sahiplerinin tetkikine arz etmek.  

12. Türk Ticaret Kanunu ve bankalar hakkındaki mevzuatın Banka Yönetim Kurullarına yük-

lediği sair görev ve işlemleri ifa etmek.  

13. Banka faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü ikraz ve istikrazda bulunmak. Her türlü borç-

lanma ve sermaye piyasası araçlarını (Tahvil, Bono, Opsiyon, Varant vb), yürürlükteki 

mevzuat hükümlerine ve limitlerine uygun olarak, farklı vade ve faizlerde, birden fazla 

ürün ve sayıda ihraç etmek.  

  
Yönetim  Kurulu,  Türk  Ticaret Kanununa  göre  Yönetim  Kurulu’nun  devredilemez  ve  vaz-

geçilemez  görev  ve yetkileri dışında kalan görev ve yetkilerini İç Yönergeyle kişi ve kurullara 

devredebilir.  

  
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :  

  
Madde 22 - Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri Banka merkezidir. Ancak 

Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.  Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu 

Başkanı veya onun bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından toplantıya 

çağrılır.  

  
Gerekli görülmesi halinde Yönetim Kurulu toplantısı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ge-

reğince elekronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantısına elektronik ortamda ka-

tılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün 

hukuki sonuçlarını doğurur.  



  
Toplantıların geçerli olması için üyelerin yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gere-

kir. Kararlar hazır bulunan  üyelerin  çoğunluğu  ile alınır.  Oylar  eşit  olduğu  takdirde  karar  

gelecek  toplantıya  ertelenir.  Gelecek toplantıda da eşitlik bozulmazsa, öneri reddedilmiş sa-

yılır.  

  
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, 

kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az  üye 

tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yö-

netim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın  geçerlilik  şartıdır.  Onayların  

aynı  kâğıtta  bulunması  şart  değildir;  ancak  onay imzalarının  bulunduğu kâğıtların tümünün 

yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul  edenlerin imzalarını içeren bir karara 

dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.  

  
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :  

  
Madde 23 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, aylık veya yıllık ücret ya da her toplantı için 

olmak üzere Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Kredi Komitesi Üyelerine bu görevleri nede-

niyle verilecek ek ücretlerin şekli ve oranları da Genel Kurul tarafından tespit edilir.   
C - KREDİ KOMİTESİ :  

  
Madde 24 - Banka Yönetim Kurulu, Bankalarla ilgili mevzuatta öngörülen görevleri yürütmek 

üzere bir Kredi Komitesi oluşturabilir. Banka Yönetim Kurulu’nca, Kredi Komitesinin görev ve 

yetkileri İç Yönergeyle belirlenir.  

Kredi Komitesinin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları bankalarla ilgili mevzuat hüküm-

lerine tabidir.  

D - GENEL MÜDÜRLÜK:  

  
Madde 25 - Banka Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları Banka Yönetim Kurulu’nca 

atanır.  

  
Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibariyle Genel Müdür Yardımcısına 

denk veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticiler de Yönetim Kurulu’nca atanır.  

  
Bunlar hakkında bankalarla ilgili mevzuatca aranan koşullara uyulması gerekir.  

  
GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ:  

  
Madde 26 - Genel Müdür, Bankayı ilgili mevzuat, Anasözleşme, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 

kararları ve Banka Yönetim Kurulu İç Yönergesi doğrultusunda verimlilik ve karlılık ilkeleri çer-

çevesinde basiretli bir tacir gibi yönetmekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.  

  
GENEL MÜDÜRÜN ÜCRETİ :  

  
Madde 27 - Banka Genel Müdürü’nün ücretini Yönetim Kurulu tespit eder.  

  
ORGANİZASYON YAPISI :  

  
Madde 28 - Bankanın organizasyon yapısı, personelin istihdam şartları, ücret ve maaşlarına 

ait usul ve esaslar Yönetim Kurulu’nca belirlenir.   
DENETİM:  

  



Madde 29 - Denetçi, Genel Kurul tarafından seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde 

görevini yerine getireceği  faaliyet dönemi  bitmeden  seçilmesi  şarttır.  İlgili genel kurul kararı 

ticaret  siciline  tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan ettirilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER  

  

HESAP DÖNEMİ :  

  
Madde 30 - Banka’nın hesap dönemi tak-

vim yılıdır.   
KARIN DAĞITIMI :  

  
Madde 31 - Banka’nın yıllık safi karı şu şekilde dağıtılır;  

  
1. Vergi mevzuatına uygun olarak Geçmiş Yıl Zararları mahsup edilir.  

2. Vergi yasaları vesair yasalar gereğince gerekli kesintiler yapılır.  

3. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 1’nci fıkrası gereğince yıllık karın %5’i öden-

miş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.  

4. Yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak miktarlar düşüldükten sonra kalan tutar ise 

Genel Kurul’un  

tespit edeceği şekil ve suretle ayrılır  ve 

dağıtılır.   
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  

  
YETKİLİ MAHKEME :  

  
Madde 32 - Banka ile pay sahipleri arasında ortaklık ilişkisinden doğan tüm anlaşmazlıklarda 

yetkili mahkeme, Banka merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.  

  
İLANLAR :  

  
Madde 33 - Bankaya ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 35’nci maddesinin  4’üncü fıkrası hü-

kümlerine  göre yapılır.  

  
Çağrısız yapılacak toplantılar ayrık olmak üzere, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilan-

lar Türk Ticaret Kanununun 414’üncü maddesi hükmü gereğince, esas sözleşmede gösterilen 

şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. 

Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.   
GENEL HÜKÜMLER :  

  
Madde 34 – Bu  Anasözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Bankalar 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  


