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29.03.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 

 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,  

2. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve 

Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet 

Raporu ile Finansal Tabloların müzakere edilerek onaylanması,  

3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca 

Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması,  

4. Bankanın 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra 

edilmeleri,  

5. Bankamız tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Bankamız alacaklarının satış yoluyla 

tasfiyesi işlemlerinin onaylanması ve Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili 
olarak ibra edilmesi, 

6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayın alınmış olması sartıyla; Bankamız esas sözleşmesinin tüm 

maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu ile bunlara ilişkin düzenlemelere uyum ve Bankanın diğer ihtiyaçları 

doğrultusunda, değiştirilmesi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek 

kabulü veya reddedilmesi, 

7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre 

seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey 
Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay 

Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 

10. Yönetim Kurulu’nun 2012 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek 

kabulü veya reddi,  

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Bankanın 

Kâr Dağıtım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,  

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bankamız bilgilendirme politikası hakkında 

pay sahiplerine bilgi verilmesi, 
13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu 

uyarınca, 2013  yılı mali tablolarını denetlemek üzere,  Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız 

denetim kuruluşu seçiminin onaylanması, 

14. Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren ‘’Genel Kurul 

İç Yönergesi’’ teklifinin kabulü veya reddi,  

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bankanın sosyal yardım amacıyla vakıf ve 

derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 

2013 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,  

16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, 
üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket 

veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, 

rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet 

konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde 

sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri 

hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 

yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

17. Dilek ve görüşler.  


