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NC BÖLÜM
KURULU - KURUCULAR – UNVAN – MAKSAT VE
MEVZU – MERKEZ- UBE – SÜRE

NC BÖLÜM
KURULU - KURUCULAR – UNVAN – MAKSAT VE
MEVZU – MERKEZ- UBE - – SÜRE

Madde 1 - KURULU :
Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile
adresleri yaz
ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
kurucular taraf ndan ADABANK ANON M
RKET
KURULMU TUR.

Madde 1 - KURULU :
Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile
adresleri yaz
ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
kurucular taraf ndan ADABANK ANON M
RKET
KURULMU TUR.

Madde 2 – KURUCULAR:
irketin kurucular ; tamam Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde
olan 113 gerçek ve tüzel ki ilerden olu maktad r. (02.11.1984
Tarih ve 1128 Say Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 2 – KURUCULAR:
irketin kurucular ; tamam Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde
olan 113 gerçek ve tüzel ki ilerden olu maktad r. (02.11.1984
Tarih ve 1128 Say Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 3 – T CARET ÜNVANI VE LETME ADI:
irketin ticaret ünvan ADABANK ANON M RKET ’dir.
irketin Ticaret Kanununun 55.maddesine dayal k sa ad
ADABANK’t r.

Madde 3 – T CARET ÜNVANI VE LETME ADI:
irketin ticaret ünvan ADABANK ANON M RKET ’dir.
irket’in, k sa ad ADABANK’t r (a
da k saca “Banka”
diye an lacakt r).

Madde 4 – MAKSAT VE MEVZU:
irketin maksat ve i tigal mevzuu, ba ta 4389 say Bankalar
Kanunu (4491 Say
Kanun ile de ik) olmak üzere,
bankalarla ilgili mevcut ve ileride yürürlü e girecek her türlü
mezuat n getirece i s rlamalar içinde kalmak art ile her
nevi bankac k i leriyle yasalar gere ince bankalar n ehliyet
sahas na giren i ve i lemlerdir.

Madde 4 – MAKSAT VE MEVZU:
Bankan n maksat ve i tigal mevzuu; ba ta Bankac k Kanunu
olmak üzere, bankalarla ilgili mevcut ve ileride yürürlü e
girecek her türlü mevzuat n getirece i s rlamalar içinde
kalmak art ile her nevi bankac k i leriyle yasalar gere ince
bankalar n ehliyet sahas na giren i ve i lemlerdir.

Yukar da s rlar içinde kalmak ve yetkili resmi makam ve
kurulular n karar ve emirlerine de uymak art ile:

Yukar da s rlar içinde kalmak ve yetkili resmi makam ve
kurullar n karar ve emirlerine uymak art ile Bankac k
Kanununda ve di er kanunlarda öngörülen hükümler de sakl
kalmak
kayd yla
a
da
belirtilen
faaliyetleri
gerçekle tirebilir:

A – Her türlü para mevduat
kabul etmek, korumak ve
letmek, kendi paras mevduat olarak yat rmak,
B – Mevzuat dairesinde krediler açmak, kefalet ve aval
taahhütlerinde bulunmak, teminat mektuplar vermek ve
özellikle ihracat te vik edici ve geli tirici kredilere öncelik
tan mak, ayn özeni kalk nmada öncelikli yörelere ayr lacak
kredilerde de göstermek.
C – Bankalar mevzuat , Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasas Kanunu ve di er ilgili yasalara uymak art ile her
türlü ticari ve s nai te ebbüslerde bulunmak, bu i lerle ilgili
irketlerin kurulu lar na kat lmak, bankerlik faaliyeti te kil
etmemek art ile mevcut hisse senetleri ile di er menkul
ymetlerini, k ymetli evrak iktisap etmek ve rehin almak
ve gere inde bu k ymetli evrak elden ç karmak, anonim
irketlerin halka arzedilen hisse senetleri ile tahvillerinin
sat laca
Sermaye Piyasas
Kanununun 7.maddesi
dairesinde taahhüt etmek, Sermaye Piyasas Kanununun 36-45
maddeleri dairesinde menkul k ymetler yat m fonu kurmak
ve yönetmek, Hazine Tahvil ve Bonolar na iktisap etmek,
gere inde bunlar elden ç karmak, Sermaye Piyasas
Kanununun 31.maddesi artlar ile arac kurum olarak i lem
yapmak ve bu kanunun bankalara tan
di er i leri yapmak,
D – Bankac kla ilgili olmak kayd ile ticari mümessillik,
vekalet, sigorta acenteli i, komisyon ve nakliye i leri yapmak,
ihracat ve ithalat i lerine tavassuf etmek, milletleraras , yerli
ve yabanc bankalar aras nda cereyan edecek bankac k
lemleri yapmak,

a) Mevduat kabulü.
b) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme i lemleri.
c) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi i lemleri, muhabir
bankac k veya çek hesaplar n kullan lmas dahil her türlü
ödeme ve tahsilat i lemleri.
d) Çek ve di er kambiyo senetlerinin i tiras i lemleri.
e) Saklama hizmetleri.
f) Kredi kartlar , banka kartlar ve seyahat çekleri gibi ödeme
vas talar n ihrac ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi
lemleri.
g) Efektif dahil kambiyo i lemleri; para piyasas araçlar n
al m ve sat ; k ymetli
maden ve ta lar n al , sat
veya bunlar n emanete
al nmas i lemleri.
h) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasas
araçlar na, mala, k ymetli madenlere ve dövize dayal ; vadeli
lem sözle melerinin, opsiyon sözle melerinin, birden fazla
türev arac içeren basit veya karma k yap daki finansal
araçlar n al , sat
ve arac k i lemleri.
) Sermaye piyasas araçlar n al m ve sat
ile geri al m
veya tekrar sat m taahhüdü i lemleri.
i) Sermaye piyasas araçlar n ihraç veya halka arz yoluyla
sat na arac k i lemleri.
j) Daha önce ihraç edilmi olan sermaye piyasas araçlar n
arac k maksad yla al m sat
n yürütülmesi i lemleri.
k) Ba kalar lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin
üstlenilmesi i lemleri gibi garanti i leri.
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E – Bankalar n ehliyet sahas na giren di er iktisadi i ve
lemlerde bulunmak, irketin i tigal mevzuuna ve maksad na
dahildir.
F- irket kendi faaliyetlerinin sürdürülmesine mahsus ve
münhas r olmak üzere, bina, arsa, depo, antrepo gibi
ta nmazlar iktisap edebilir, kira anla mas ile kullanabilir.
irket ticari kazanç sa lamak amac ile ta nmaz al p satamaz.
irket alacaklar n tahsili maksad ile iktisap edece i ve kendi
ihtiyaçlar
a an ta nmazlar , ilgili mevzuat n emredici
hükümleri dairesinde elden ç karmak zorundad r. irket
alacaklar
garanti alt na almak maksad ile munzam
ta nmaz ipotekleri alabilir, icab nda kendi ta nmazlar
ipotek edebilir, her iki nevi ipotekleri fekkedebilir. Ayr ca,
4389 Say Bankalar Kanununun 12. maddesinde yaz yasak
ve s rlamalar da sakl r.
G – irket, ba ta bankac k olmak üzere, memleketin ktisadi
ve Hukuki meselelerine çözümler arayan ilmi ara rmalar
yapt rabilir ve bu maksatla kurulan kurumlara kat labilir.

l) Yat m dan manl i lemleri.
m) Portföy i letmecili i ve yönetimi.
n) Hazine Müste arl ve/veya Merkez Bankas ve kurulu
birlikleri nezdinde olu turulan bir sözle me kapsam nda
üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde al m sat m i lemlerine
ili kin piyasa yap
.
o) Faktöring ve forfaiting i lemleri.
ö) Bankalararas piyasada para al m sat
i lemlerine
arac k.
p) Sigorta acenteli i ve bireysel emeklilik arac k hizmetleri.
r) Kurulca belirlenecek di er faaliyetler.
s) Bankalar n ehliyet sahas na giren di er iktisadi i ve
lemler.
)Banka kendi faaliyetlerinin sürdürülmesine mahsus ve
münhas r olmak üzere, bina, arsa, depo, antrepo gibi
ta nmazlar iktisap edebilir, kira anla mas ile kullanabilir.
Banka ticari kazanç sa lamak amac ile ta nmaz al p
satamaz. Banka alacaklar n tahsili maksad ile iktisap
edece i ve kendi ihtiyaçlar
a an ta nmazlar , ilgili
mevzuat n emredici hükümleri dairesinde elden ç karmak
zorundad r. Banka alacaklar garanti alt na almak maksad
ile munzam ta nmaz ipotekleri alabilir, icab nda kendi
ta nmazlar
ipotek edebilir, her iki nevi ipotekleri fek
edebilir. Ayr ca, Bankac k Kanununun ilgili maddelerindeki
yasak ve s rlamalar da sakl r.
t) Banka, ba ta bankac k olmak üzere, memleketin iktisadi
ve hukuki meselelerine çözümler arayan ilmi ara rmalar
yapt rabilir ve bu maksatla kurulan kurumlara kat labilir.
Bankan n bütün bu faaliyetleri s ras nda Bankalar hakk ndaki
mevzuatta öngörülen i tiraklere, emtia ticaretine ve
gayrimenkul ticaretine ili kin yasaklar na ve k tlamalara
uyulur.

Madde 5 – MERKEZ VE UBELER:
irketin merkezi stanbul’dur. Adresi Büyükdere Cad. Rumeli
Han No:40 Mecidiyeköy’dür. Adres de ikli inde yeni adres
Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan
ettirilir ve ayr ca Sanayi ve Ticaret Bakanl ’na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmi adrese yap lan tebligat irkete yap lm
say r. Tescil ve ilan edilmi adresinden ayr lm olmas na
ra men, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket
için bu durum fesih sebebi say r. irket, kurulca belirlenecek
esaslara uymak ve 4389 say kanun uyar nca yürürlü e
konulacak standart oranlar
gerçekle tirmek kayd yla
serbestçe ube açabilir.

Madde 5 – MERKEZ VE UBELER:
Bankan n merkezi stanbul’dur. Adresi Büyükdere Cad.
Rumeli Han No:40 Mecidiyeköy’dür. Adres de ikli inde
yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilan ettirilir. Ayr ca Gümrük ve Ticaret
Bakanl na ve ve ilgili di er kanunlarla belirlenen
makamlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yap lan
tebligat Bankaya yap lm say r. Tescil ve ilan edilmi
adresinden ayr lm olmas na ra men yeni adresini süresi
içinde tescil ettirmemi Banka için bu durum fesih sebebi
say r.
Banka, Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca
(a
da k saca “Kurul” diye an lacakt r) belirlenecek
esaslara uymak ve Bankac k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’na (a
da k saca “Kurum” diye an lacakt r)
bildirmek kayd yla, yurtiçinde ve d nda ubeler, ajanslar,
temsilcilikler, sabit ve seyyar bürolar, irtibat bürolar ve
muhabirlikler açabilir ve bunlar kapatabilir.

Madde 6 – SÜRE:
Bankan n hukuki varl

Madde 6 – SÜRE:
Bankan n hukuki varl

bir süre ile s

rl de ildir.
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NC BÖLÜM
SERMAYE – H SSELER VE H SSE SENETLER H SSE
SENETLER N DEV R USULÜ VE ARTLARI

NC BÖLÜM
SERMAYE – PAYLAR VE PAYLARIN DEV R USULÜ
VE ARTLARI

Madde 7 – SERMAYE:
Bankan n Sermayesi 100.000.000.-YTL (YÜZM LYON)
Yeni Türk Liras olup, her biri 10 YKR (ON YKR) itibari
de erli nama yaz
1.000.000.000.-(B RM LYAR) paya
bölünmü tür. Bu sermaye art
ndan önceki 80.000.000.YTL (SEKSENM LYONYTL) olan sermayesinin tamam
ödenmi tir.

Madde 7 – SERMAYE:
Bankan n Sermayesi 100.000.000.-TL (YÜZM LYON) Türk
Liras olup her biri 10 KR (ON KR) itibari de erli nama yaz
1.000.000.000.-(B RM LYAR) paya bölünmü tür.
Sermayenin 80.021.974,37 TL
(SEKSENM LYONY RM RB NDOKUZYÜZYETM D
ÖRTTÜRKL RASIOTUZYED KURU )’si tamamen ve
nakden ödenmi tir.

Bu defa art lan ve beheri 10 YKR (ONYKR) itibari de erde
200.000.000.-( YÜZM LYON) adet paya bölünmü olan
20.000.000.-(Y RM
LYON) YTL sermayenin tamam
ortaklar taraf ndan muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden
taahhüt edilmi olup, art lan sermayenin dörtte biri sermaye
art
n tescilinde itibaren üç ay içinde ve geriye kalan
dörtte üçü ise 11.05.2006 tarihine kadar nakden ödenecektir,
Madde 8 – H SSE VE H SSE SENETLER :
Hisse ve hisse senetlerinin tamam ada yaz
r ve her biri 10
YKR on yenikuru sermaye ve nominal de erlidir.
irketin kurulu unun tamamlanmas ve Ticaret Siciline
tescilini müteakip yetkili makamlar n emrine ve mevzuata
uygun olarak hisse senetlerinin tanzimi zorunludur.
Beher hisse için bir hisse senedi ç kar lmas mümkün oldu u
gibi, ortaklar n talebi üzerine, birden çok hisseyi temsil eden
hisse senedi kupürlerinin tanzimi de mümkündür.
Madde 9 – H SSE VE H SSE SENETLER N DEV R
USULÜ VE DEV R SINIRLAMALARI
Hisse ve hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ile
Bankalar Mevzuat na tabidir.

Madde 8 – PAYLAR:
Paylar n tamam ada yaz olup, her biri 10 KR on kuru
sermaye ve nominal de erlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun,
Bankac k Kanunu’nun, ve di er ilgili mevzuat n bu konuya
ili kin hükümleri uyar nca ç kar r.
Bankan n sermayesi Kurum Gümrük ve Ticaret Bakanl ve
ilgili di er makamlardan izin al narak Türk Ticaret
Kanunu’nun ve di er ilgili mevzuat n öngördü ü artlarda
artt labilir veya azalt labilir.
Madde 9 – PAYLARIN DEVR , DEV R USULÜ VE
DEV R SINIRLAMALARI:
Banka paylar n devri, Türk Ticaret Kanunu, Bankac k
Kanunu, ve di er ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak
ve i bu Esas sözle me hükümlerinin sakl tutulmas kayd yla
serbesttir.

a) Bir ki inin do rudan veya dolayl olarak banka
sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlas
temsil eden
paylar edinmesi veya bir orta a ait paylar n banka
sermayesinin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde
ellisini a mas sonucunu veren pay edimleri ile bir orta a ait
paylar n yukar daki oranlar n alt na dü mesi sonucunu veren
pay devirleri Kurulun iznine tabidir.

a) Bir ki inin do rudan veya dolayl olarak banka
sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlas
temsil eden
paylar edinmesi veya bir orta a ait do rudan veya dolayl
paylar n banka sermayesinin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde
otuzüç veya yüzde ellisini a mas sonucunu veren pay
edinimleri ile bir orta a ait paylar n yukar daki oranlar n
alt na dü mesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine
tabidir.

b) Sermayenin do rudan veya dolayl olarak yüzde on ve daha
fazlas na veya bu oran n alt nda olsa dahi yönetim ve denetim
kurullar na üye belirleme imtiyaz veren hisse senetlerine
sahip olan ortaklar n kurucularda aranan nitelikleri ta mas
artt r. Bu nitelikleri kaybeden ortaklar ile kurulun iznini
almadan pay edinen ortaklar temettü d ndaki ortakl k
haklar ndan yararlanamaz. Bu halde di er ortakl k haklar fon
taraf ndan kullan r.

b) Sermayenin do rudan veya dolayl olarak yüzde on ve daha
fazlas na veya bu oran n alt nda olsa dahi yönetim ve denetim
kurullar na üye belirleme imtiyaz veren hisse senetlerine
sahip olan ortaklar n kurucularda aranan nitelikleri ta mas
artt r. Bu nitelikleri kaybeden ortaklar ile kurulun iznini
almadan pay edinen ortaklar temettü d ndaki ortakl k
haklar ndan yararlanamaz. Bu halde di er ortakl k haklar
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu taraf ndan kullan r.

c) Banka sermayesinin % 10 veya daha fazlas na sahip olan
tüzel ki ilerin sermayesinin do rudan veya dolayl olarak (a)
bendinde belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el
de tirmesi kurulun iznine ba
r. zin devralan orta n
kurucularda aranan nitelikleri ta mas art yla verilebilir. Bu
hüküm tüzel ki i orta n yönetim ve denetimini belirleyen

c) Banka sermayesinin % 10 veya daha fazlas na sahip olan
tüzel ki ilerin sermayesinin do rudan veya dolayl olarak (a)
bendinde belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el
de tirmesi kurulun iznine ba
r. zin devralan orta n
kurucularda aranan nitelikleri ta mas art yla verilebilir. Bu
hüküm tüzel ki i orta n yönetim ve denetimini belirleyen
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sermaye paylar n bir ba ka tüzel ki iye ait olmas halinde
gerçek ki i ortak ya da ortaklara ula ncaya kadar uygulan r.

sermaye paylar n bir ba ka tüzel ki iye ait olmas halinde
gerçek ki i ortak ya da ortaklara ula ncaya kadar uygulan r.

Ortak say
n be ten a
ya dü mesine yol açan i lemler ile
izin al nmadan yap lan devirleri pay defterine kaydolunmaz.

d) Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme
imtiyaz veren paylar n tesisi, devri veya yeni imtiyazl pay
ihrac yukar daki oransal s rlara bak lmaks n Kurulun
iznine tâbidir.
e) Kurulun izni olmadan paylar n devredilmesi hâlinde, bu
paylara ait temettü hariç ortakl k haklar Tasarruf Mevduat
Sigorta Fonu taraf ndan kullan r.
f) Ortak say
n be ten a
ya dü mesine yol açan i lemler
ile izin al nmadan yap lan devirleri pay defterine
kaydolunmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TE
LAT VE ORGANLAR GENEL KURUL YÖNET M KURULU - KRED KOM TES - GENEL
MÜDÜR VE YARDIMCILARI - DENETÇ LERBANKA MÜFETT LER
Birinci K m
GENEL KURUL
Madde 10 – TOPLANTILAR
Tüm ortaklar n kat labildi i genel kurul, Kanunda gösterilen
nisaplarla ola an ve ola anüstü olarak toplan r. Ola an genel
kurul toplant , y ll k hesap devresinin bitiminden itibaren en
geç üç ay içinde yap r.

Madde 11 – TOPLANTIYA DAVET USULÜ:
A – Genel Kurulu olu turan ortaklar toplant ya Yönetim
Kurulu davet eder. Yönetim Kurulunun karar üzerine irket
Genel Müdürlü ü de toplant ya davete yetkilidir. Ola anüstü
toplant lara davet denetim organ taraf ndan da yap labilir.
Sanayi ve Ticaret Bakanl ’da genel kurulu toplant ya
ça rabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TE
LAT VE ORGANLAR
GENEL KURUL-YÖNET M KURULUDENET M KOM TES – KRED KOM TES - GENEL
MÜDÜR VE YARDIMCILARI –
Ç S STEMLER – YETK
KURULU LAR
Birinci K m
GENEL KURUL
Madde 10 – TOPLANTILAR
Tüm ortaklar n kat labildi i genel kurul, Türk Ticaret
Kanunu’nda gösterilen nisaplarla ola an ve ola anüstü olarak
toplan r. Ola an genel kurul toplant , y ll k hesap devresinin
bitiminden itibaren en geç üç ay içinde yap r. Ola anüstü
genel kurul toplant ise, gerekli hallerde ve zamanlarda,
gerekli görülen gündemle toplan r.
Genel Kurulun çal ma esas ve usullerine ili kin kurallar
içeren bir iç yönerge Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlan r ve
Genel Kurulun onay ndan sonra yürürlü e konulur. Bu iç
yönerge tescil ve ilan edilir.
Madde 11 – TOPLANTIYA DAVET USULÜ:
A) Genel Kurul, Yönetim Kurulunun daveti ile toplan r. Genel
Kurulu toplant ya davet ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu,
ve Bankac k Mevzuat ve ilgili di er mevzuat hükümleri
sakl r. Yönetim Kurulunun karar üzerine Banka genel
müdürlü ü de toplant ya davete yetkilidir. Türk Ticaret
Kanunu’na göre genel kurul toplant lar nda Gümrük ve
Ticaret Bakanl
n temsilcisi de yer al r.

B - Genel Kurulu toplant ya ça rma toplant gününden en az
iki hafta önce Ticaret Sicil Gazetesi ile stanbul’da günlük
olarak yay nlanan bir gazetede yap lacak ilanlarla olur.
Toplant n yap laca tüm ortaklara taahhütlü mektuplarla da
bildirilir ve bu mektuplar toplant gününden en az iki hafta
önce postalan r. Toplant ya davet ilan ve mektuplar nda
toplant adresi, günü, saati, gündem temsil belgesi örne i ile
Türk Ticaret Kanunu’nun 362. maddesi icab olan beyanlar
yer al r.

B) Genel Kurulu toplant ya ça rma; Toplant gününden en az
iki hafta önce Ticaret Sicil Gazetesi ile Bankan n merkezinin
bulundu u yerde günlük olarak yay nlanan bir gazetede
yap lacak ilanlarla olur. Toplant n yap laca tüm ortaklara
taahhütlü mektuplarla da bildirilir ve bu mektuplar toplant
gününden en az iki hafta önce postalan r. Toplant ya davet
ilan ve mektuplar nda toplant adresi, günü, saati, gündem
temsil belgesi örne i ile Türk Ticaret Kanunu icab olan
beyanlar yer al r.

C - Genel Kurul Toplant lar n yap laca en az yirmi gün
önceden yaz lacak, gündemle, toplant yeri, tarihi ve saatini
içerecek birer dilekçe ile Bankac k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanl ’na bildirilir ve birer
temsilci göndermeleri istenir.

C) Genel Kurul Toplant lar n yap laca en az yirmi gün
önceden yaz lacak, gündemle, toplant yeri, tarihi ve saatini
içerecek birer dilekçe ile Kurum ve Gümrük ve Ticaret
Bakanl ’na bildirilir ve birer temsilci göndermeleri istenir.
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Madde 12 – TOPLANTI YER :
Genel Kurul toplant lar
irketin merkezinde ve merkez
binas nda yap r. Ancak, toplant lar n merkezin bulundu u
ilde ba ka elveri li bir binada yap lmas da mümkündür.
Madde 13 – TOPLANTI VE KARAR YETERSAYILARI:

Madde 12 – TOPLANTI YER :
Genel Kurul toplant lar Bankan n merkezinde ve merkez
binas nda yap r. Ancak, toplant lar n merkezin bulundu u
ilde ba ka elveri li bir binada yap lmas da mümkündür.
Madde 13 – TOPLANTI VE KARAR YETERSAYILARI
- TOPLANTININ ERTELENMES :
Toplant ve karar yetersay lar Türk Ticaret Kanununa göre
hesap edilir. Genel Kurul toplant
n ertelenmesi halinde
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulan r.
Madde 14 – OY HAKKI VE KULLANILMA USULÜ:
A-Genel Kurulda ortaklar n sahip olduklar pay say kadar
oy haklar vard r.

Toplant ve karar yetersay lar Türk Ticaret Kanununa göre
hesap edilir.
Madde 14 – OY HAKKI VE KULLANILMA USULÜ:
A-Genel Kurulda ortaklar n sahip olduklar pay say kadar
oy haklar vard r.
B-Oylar, kural olarak el kald rmak suretiyle kullan r. Ancak,
toplant da temsil edilen paylar n en az yüzde onuna sahip
kimselerle bunlar n temsilcilerinin yaz talebi üzerine gizli
oy kullanma usulü uygulan r.

B) Oylar, kural olarak el kald rmak veya aya a kalkmak ya da
ayr ayr kabul veya ret denilmek suretiyle kullan r. Ancak,
toplant da temsil edilen paylar n en az yüzde onuna sahip
kimselerle bunlar n temsilcilerinin yaz talebi üzerine gizli
oy kullanma usulü de uygulanabilir.
Genel Kurul Toplant na elektronik ortamda kat m:
Bankan n Genel Kurul toplant lar na kat lma hakk bulunan
hak sahipleri bu toplant lara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527
nci maddesi uyar nca elektronik ortamda da kat labilir. Banka,
“Anonim irketlerde Elektronik Ortamda Yap lacak Genel
Kurullara li kin Yönetmelik” hükümleri uyar nca hak
sahiplerinin Genel Kurul toplant lar na elektronik ortamda
kat lmalar na, görü aç klamalar na, öneride bulunmalar na ve
oy kullanmalar na imkan tan yacak elektronik genel kurul
sistemini kurabilece i gibi bu amaç için olu turulmu
sistemlerden de hizmet sat n alabilir. Yap lacak tüm Genel
Kurul toplant lar nda Esas Sözle me’nin bu hükmü uyar nca,
kurulmu olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve
temsilcilerinin, an lan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen
haklar kullanabilmesi sa lan r.

Madde 15 – TOPLANTILARIN
DARES
VE
TUTANAKLAR:
Genel kurulun, toplant gündemini müzakere etmeye
ba layabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanl komiserinin
haz r bulunmas artt r.
Genel Kurul toplant lar , toplant yetersay
n bulundu u
Sanayi ve Ticaret Bakanl
Komiseri taraf ndan tespit
edildikten sonra, yönetim kurulu ba kan veya vekili yahut
üyelerden biri açar ve Divan idare eder. Divan genel kurul
taraf ndan seçilen bir ba kan, iki oy toplama memuru ve bir
sekreterden olu ur. htiyaca göre bir ba kan vekili ile ikiden
fazla oy toplama memuru ve birden fazla sekreter seçilmesi de
mümkündür.
Konu malar veya özetleri ile kararlar divan taraf ndan toplant
tutana na yaz r.
Genel Kurul, toplant tutana
n Divan’ca imzalanmas ile
yetinilmesine karar verebilir. Muhalif kalan ortaklar ve
temsilcilerinin muhalefet erhlerini tutana a yazd rma ve
imzalama haklar sakl r.
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C- Kararlar, toplant da haz r bulunan oylar n ço unlu u ile
verilir.
Madde 15 – TOPLANTILARIN
DARES
VE
TUTANAKLAR:
Genel Kurul Toplant Ba kanl ; Ba kan, Tutanak Yazman
ve iki Oy Toplama Memurundan olu ur. Genel Kurul
toplant lar na Yönetim Kurulu Ba kan , onun g yab nda veya
ba kanl k edememesi halinde ise Yönetim Kurulu üyeleri
aras ndan seçilecek bir üye ba kanl k eder. Toplant
Ba kanl
n olu umu ve toplant idaresi Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddesine göre yap r.
Toplant Ba kanl , Toplant n kanuna uygunlu unu temin
ile yükümlüdür. Toplant
Ba kanl , Genel Kurul
toplant
n yürütülmesine ili kin esaslar ve özellikle
görü melerde söz alma sürelerini tespit edebilir ve bu
kararlar Genel Kurul’un onay na sunabilir.
Genel Kurul toplant lar na ait tutanaklar Ba kan, Tutanak
Yazman ve Oy Toplama Memuru taraf ndan imzalan r.
Ayr ca kararlara muhalif kalan pay sahipleri de bu
muhalefetlerini zapta geçirterek imzalayabilirler.
Genel Kurul toplant na kat lan her pay sahibinin gündem
konular nda e it artlar alt nda ve toplant n yürütülmesine
ili kin esaslar çerçevesinde dü üncelerini aç klama ve soru

ADABANK A. . ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI
ESK HAL
Toplant tutanaklar Sanayi ve Ticaret Bakanl
taraf ndan imzalanmad kça geçerli olamaz.

YEN HAL
Komiseri

Kanuni yetersay larla al nan genel kurul kararlar , muhalif
kalan ortaklar da dahil, tüm ortaklar ve irketi ba lar. Ticaret
Kanunu’nun 361 ve 381. maddelerine dayal iptal davas açma
hakk sakl r.

sorma imkan vard r.
Pay sahiplerinin, bilgi alma ve inceleme hakk ile Özel
Denetim isteme hakk konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun
ve Bankac k Kanunu ilgili hükümleri sakl r.
Tutanak; pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlar n sahip
olduklar paylar , gruplar , say lar , itibarî de erlerini,
genel kurulda sorulan sorular , verilen cevaplar , al nan
kararlar , her karar için kullan lan olumlu ve olumsuz oylar n
say lar
içerir. Tutanak, toplant ba kanl
ve Bakanl k
temsilcisi taraf ndan imzalan r; aksi hâlde geçersizdir.
Yönetim kurulu; tutana n noterce onaylanm bir suretini
derhâl ticaret sicili müdürlü üne vermek ve bu tutanakta yer
alan tescil ve ilana tabi hususlar tescil ve ilan ettirmekle
yükümlüdür. Tutanak ayr ca hemen Bankan n internet sitesine
konulur.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ba ms z d denetimden
geçmi y ll k bilanço, gelir-gider tablosu ve Bakanl k
temsilcisinin imzas
ta yan Genel Kurul tutana ndan ve
Haz r Bulunanlar Cetvelinden birer nüsha toplant gününden
itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanl ile
Kuruma gönderilir. Söz konusu evrak n toplant da haz r
bulunan Bakanl k, Kurum ve Kurul temsilcilerine de verilmesi
uygundur.
Genel Kurul toplant tutanaklar ile Y ll k Faaliyet Raporu,
ba ms z d denetimden geçmi y ll k bilanço, gelir-gider
tablosu Genel Kurul karar n tescilinden sonra Bankan n
internet sitesinde de yay nlan r.

kinci K m
YÖNET M KURULU

kinci K m
YÖNET M KURULU

Madde 16 – ÜYELER N ADED , N TEL
, SEÇ
:
irketin en az be , en çok dokuz ki iden olu an bir yönetim
kurulu idare ve temsil eder. Genel Kurul önce o devre için
yönetim kurulunun kaç ki iden olu aca na tespit eder ve
sonra seçim yap r. 4389 Say Bankalar Kanunu’nun 9.
maddesinde yaz vas flar haiz bulunmas gerekli Banka
Genel Müdürü, bulunmad
hallerde vekili yönetim
kurulunun tabii üyesidir. Di er üyeler, 4389 Say Bankalar
Kanunu’nun 9.maddesi ile aranan artlar haiz kimseler
aras nda genel kurulca seçilir. Bu Kanunun 9.5 maddesi ile
Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi hükmü sakl r.

Madde 16 – ÜYELER N ADED , N TEL
, SEÇ
:
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri sakl kalmak
art yla, Bankac k Kanununa göre genel müdür dahil
Yönetim Kurulu, be ki iden az olamaz. Genel müdür,
bulunmad
hallerde vekili, yönetim kurulunun do al
üyesidir. Bu Kanunda genel müdür için öngörülen artlar,
yönetim kurulu üyelerinin yar dan bir fazlas için de aran r.
Murahhas üyelerin genel müdürde aranan artlar ta malar
zorunludur. Yönetim kurulu üyeli ine seçilenler ve herhangi
bir nedenle bo alma hâlinde görevlendirilenler, bu maddede
aranan artlar ta klar gösteren belgelerle birlikte yedi i
günü içerisinde Kuruma bildirilir. Genel müdürlük ve yönetim
kurulu ba kanl görevleri ayn ki i taraf ndan icra edilemez.
Yönetim kurulu üyelerinin, Bankac k Kanununda belirtilen
artlar ta mas gerekir.
Madde 17 – YEM N VE MAL BEYANI:
A) Yönetim Kurulu ba kan , ba kan vekili ve üyeleri, Türk
Ticaret Kanunu ile Bankac k Kanunu’nda belirtilen
yükümlülükleri yerine getirmedikçe göreve ba layamazlar.

Madde 17 – TEM NAT, YEM N VE MAL BEYANI:
A) Yönetim kurulu ba kan ve ba kan vekili ve üyeleri, 4389
say Bankalar Kanunu’nun 9.1-b maddesi ile Türk Ticaret
Kanunu’nun 313. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine
getirmedikçe göreve ba layamazlar.
B)Yönetim Kurlu Ba kan ile ba kan Vekili ve Üyeler, 4389
say
Bankalar Kanunu’nun 9.1-b maddesi gere ince
seçilmeleri veya atanmalar ndan sonra yemin etmekle
yükümlüdürler. Bunlar ile Bankalar n kurulca belirlenen di er
görevlerinde bulunanlar 19.04.1990 tarihli ve 3628 say mal
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B)Yönetim Kurulu Ba kan ile Ba kan Vekili ve Üyeler,
Bankac k
Kanunu
gere ince
seçilmeleri
veya
atanmalar ndan sonra yemin etmekle yükümlüdürler. Bunlar
ile Bankalar n Kurul’ca belirlenen di er görevlerinde
bulunanlar, 3628 say Mal Bildiriminde Bulunulmas , Rü vet

ADABANK A. . ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI
ESK HAL

YEN HAL

bildiriminde bulunulmas , Rü vet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu hükümlerine tabidir. Yemin ve mal bildiriminin esas
ve usulleri kurulca belirlenir.

ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine tabidir.
Yemin ve mal bildiriminin esas ve usulleri Kurul’ca belirlenir.

Madde 18 – YÖNET M KURULUNDA GÖREV
TAKS
, TOPLANTI VE KARARLAR:
A- Yönetim kurulu, seçimi takip eden ilk toplant nda üyeler
aras nda bir ba kan ve ba kan n bulunmad
hallerde
ba kanl
yüklenmek üzere bir ba kan vekili seçer. Kredi
Komitesi’nde görevlendirilecek üyelerle yedeklerin seçimi
zorunlulu u da sakl r.

Madde 18 – YÖNET M KURULUNDA GÖREV
TAKS
, TOPLANTI VE KARARLAR:
A- Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplant nda üyeler
aras nda bir ba kan ve ba kan n bulunmad
hallerde
ba kanl
yüklenmek üzere bir ba kan vekili seçer. Kredi
Komitesi’nde görevlendirilecek üyelerle yedeklerin seçimi
zorunlulu u da sakl r.

B- Yönetim Kurulu toplant lar lüzum görüldükçe, ba kan n
veya yoklu unda ba kan vekili daveti üzerine irket
merkezinde yap r. Ancak, yönetim kurulunun ayda bir kez
toplanmas zorunludur. Üyelerin tamam na önceden yaz
olarak haber verilmek suretiyle toplant lar irket merkezinden
veya i yerinden ba ka bir yerde de yap labilir.

B- Yönetim Kurulu toplant lar lüzum görüldükçe, ba kan n
veya yoklu unda ba kan vekili daveti üzerine Banka
merkezinde yap r. Ancak, yönetim kurulunun ayda bir kez
toplanmas zorunludur. Üyelerin tamam na önceden yaz
olarak haber verilmek suretiyle toplant lar Banka merkezinden
veya i yerinden ba ka bir yerde de yap labilir.

Yönetim kurulu müzakerelerinin ba layabilmesi için mevcut
üye say
n yar ndan bir fazlas
toplant da haz r
bulunmas
artt r. Kararlar toplant da mevcut üyelerin
ekseriyet ile verilir. Üyelerden biri müzakere talebinde
bulunmad kça, yönetim kurulu kararlar , içlerinden birinin
muayyen bir hususa dair yapt
teklife di erlerinin yaz
muvafakatleri al nmak sureti ile de verilebilir.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin ba layabilmesi için mevcut
üye say
n yar ndan bir fazlas
toplant da haz r
bulunmas
artt r. Kararlar toplant da mevcut üyelerin
ekseriyet ile verilir. Üyelerden biri müzakere talebinde
bulunmad kça, yönetim kurulu kararlar , içlerinden birinin
muayyen bir hususa dair yapt
teklife di erlerinin yaz
muvafakatleri al nmak sureti ile de verilebilir.

C- Kararlar, 4389 Say Bankalar Kanunu’nun 13. maddesi
uygun olarak karar defterine yaz r ve imza edilir.

C- Kararlar, Bankac k Kanunu’na uygun olarak karar
defterine yaz r ve imza edilir.
D – Yönetim Kurulu ile ilgili tüm hususlarda Türk Ticaret
Kanunu ve Bankac k Kanunu hükümleri sakl r.

Madde 19 – RKET N TEMS :
irketin idare ve temsil i leri genellikle yönetim kurulu
taraf ndan yap r. 4389 Say Bankalar Kanunu ile Ticaret
Kanunu’nun bölge ve ube müdürleri ile genel müdüre temsil
yetkisi tan
haller ile Ticaret Kanunu’nun 318 ve 319
maddelerine dayal görev taksimi halleri sakl r.
irket ad na yaz lan ve verilen bütün belgelerin ka tlar n ve
irket ad na yap lan bilcümle ba lant ve sözle melerin
muteber olmas ve irketi ilzam edebilmesi için bunlar n,
yönetim kurulunca derece, yer ve ekilleri tayin edilerek imza
yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun
surette tescil ve ilan olunan ki i veya ki iler taraf ndan irket
ünvan alt nda imzalanm olmas laz md r.
Madde 20 – GÖREV SÜRES VE ÜCRET
A- Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç bilanço
ld r. Genel Kurul daha k sa bir süre tayin etmi olmad kça
seçim üç y l süre için yap lm say r. Görev süresi dolmadan
bo alan üyelikler Ticaret Kanunu’nun 315. maddesine göre
tamamlan r.
B- Yönetim kurulu üyelerinin ücreti, ilgili Mevzuat dairesinde
genel kurul taraf ndan tespit edilir.

Madde 19 - RKET N TEMS :
Bankan n idare ve temsil i leri genellikle yönetim kurulu
taraf ndan yap r. Türk Ticaret Kanunu ile Bankac k
Kanunu’nda bölge ve ube müdürleri ile genel müdüre temsil
yetkisi tan
haller ile görev taksimi halleri sakl r.
Banka ad na yaz lan ve verilen bütün belgelerin, ka tlar n ve
Banka ad na yap lan bilcümle ba lant ve sözle melerin
muteber olmas ve Bankay ilzam edebilmesi için bunlar n,
yönetim kurulunca tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne
suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan
olunan ki i veya ki iler taraf ndan Banka ünvan alt nda
imzalanm olmas laz md r.
Madde 20 – GÖREV SÜRES , ÜCRET VE
BORÇLANMA YASA I:
A) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç bilanço
r. Genel Kurul daha k sa bir süre tayin etmi olmad kça
seçim üç y l süre için yap lm say r. Görev süresi dolmadan
bo alan üyelikler Türk Ticaret Kanunu’na göre tamamlan r.
B) Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti, ilgili Mevzuat
dairesinde Genel Kurul taraf ndan tespit edilir.
C) Yönetim Kurulu üyelerinin borçlanma yasa nda Türk
Ticaret Kanunu ve Bankac k Kanunu’nun ilgili maddeleri
sakl r.
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Üçüncü K m
DENET M KOM TES
Madde
21
–
DENET M
KOM TES N
OLU TURULMASI,
N TEL KLER
VE
YÜKÜMLÜLÜKLER :
A) Banka Denetim Komitesi, Bankac k Kanunun göre en az
iki üyeden ve icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu
üyelerinden olu ur. Ataman n yap lmas na müteakip 7 i günü
içinde Kuruma bildirim yap r. Denetim Komitesi görev ve
sorumluluklar ile çal ma usul ve esaslar Yönetim Kurulu
taraf ndan düzenlenir.
B) Denetim Komitesinin nitelikleri ve yükümlülükleri ile
çal ma usul ve esaslar , Bankac k Kanunu ve ilgili
yönetmeliklerde belirtilen hükümlere haiz olmak zorundad r.

Üçüncü K m
KRED KOM TES

Dördüncü K m
KRED KOM TES

Madde 21 – KOM TEN N OLU TURULMASI,
YETK LER VE DENETLENMES :

Madde
22
–
KRED
KOM TES N
OLU TURULMASI, YEM N VE MAL BEYANI LE
KARARLARI:
A) Kredi komitesi Kurulun belirledi i usul ve esaslar
çerçevesinde olu turulur.

Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurulunun belirledi i
usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesi kurulur.

B) Kredi Komitesi üyeleri; “Bankalar n Üst Yönetiminde
Atanacaklar n Bildirimi, Yemin ve Mal Beyan nda
Bulunulmas ve Karar Defterlerinden Tutulmas na li kin
Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik” ve Bankac k Kanunu
hükümleri gere i yemin etmek ve mal beyan nda bulunmak
zorundad rlar.
C) Kredi komitesi kararlar , Bankac k Kanunu gere i defte
yaz r ve imza edilir.
Madde 22 – YEM N VE MAL BEYANI:
Kredi komitesi üyeleri, 3182 Say
Kanun Hükmünde
Kararnamenin 28. maddesi dairesinde yemin etmek ve 29.
maddesi dairesinde mal beyan nda bulunmak zorundad r.
Madde 23 – KRED KOM TES KARARLARI:
Kredi komitesi kararlar , 3182 say
Kanun Hükmünde
Kararname’nin 30. maddesine uygun olarak deftere yaz r ve
imza edilir.

Kald lm

r.

Kald lm

r.

Dördüncü K m
GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI

Be inci K m
GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI

Madde 24 – GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ
TAY :
Genel kurul veya yönetim kurulu bir genel müdür ile yeteri
kadar genel müdür yard mc
seçer. Bunlar n yetki ve
görevleri 4389 Say Kanun ile Ticaret Kanunu’na göre tespit
ve tayin edilir.

Madde 23 - GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ
ATANMASI:
Yönetim Kurulu, bir genel müdür ile yeteri kadar genel müdür
yard mc
n atamas
yapar. Bunlar n yetki görev ve
sorumluluklar , Türk Ticaret Kanunu ile Bankac k
Kanunu’nun ilgili hükümlerine tabidir.

Madde 25 – N TEL KLER :
Banka Genel Müdürlerinin, hukuk, iktisat, i letmecilik,
maliye, bankac k ve kamu yönetimi ve dengi dallarda veya
bu dallarla ilgili mühendislik alanlar nda en az lisans
seviyesinde ö renim görmü olmalar ve bankac k veya
letmecilik alan nda en az 10 y ll k mesleki deneyime sahip
olmalar artt r.

Madde 24 - N TEL KLER :
Banka Genel Müdürlerinin, hukuk, iktisat, i letmecilik,
maliye, bankac k ve kamu yönetimi ve dengi dallarda veya
bu dallarla ilgili mühendislik alanlar nda en az lisans
seviyesinde ö renim görmü olmalar ve bankac k veya
letmecilik alan nda en az 10 y ll k mesleki deneyime sahip
olmalar artt r.
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Banka Genel Müdür Yard mc lar ’n n asgari yar
Genel
Müdür için belirlenen alanlarda olmak kayd yla en az lisans
düzeyinde ö renim görmü olmalar ve bankac k veya
letmecilik alan nda en az 7 y ll k mesleki deneyime sahibi
olmalar artt r.

Banka Genel Müdür Yard mc lar ’n n asgari yar
Genel
Müdür için belirlenen alanlarda olmak kayd yla en az lisans
düzeyinde ö renim görmü olmalar ve bankac k veya
letmecilik alan nda en az 7 y ll k mesleki deneyime sahibi
olmalar artt r.
Genel müdürlü e ve yard mc klar na atanacaklar n, bu
maddede aranan artlar ta klar
gösteren belgelerle
birlikte Kuruma bildirilmesi artt r. Bildirimden itibaren yedi
günü içinde Kurumca olumsuz görü bildirilmemesi
durumunda ilgili ki ilerin atamalar yap labilir.

Madde 26 – MAL BEYANI:
Birinci derecede imza yetkisini haiz genel müdür ve
yard mc lar 4389 Say Bankalar Kanunu’nun 9. maddesi
dairesinde mal beyan nda bulunmak zorundad r.

Madde 25 – MAL BEYANI:
Birinci derecede imza yetkisini haiz genel müdür ve
yard mc lar Bankac k Kanunu gere i mal beyan nda
bulunmak zorundad r.

Be inci K m
ÇDENET M, DENETÇ LER,
BANKA MÜFETT LER
Madde 27 – DENETÇ LER, ADED VE N TEL KLER ,
GÖREV SÜRES , BA LICA GÖREVLER VE ÜCRET
A- irketin iç denetimi, genel kurulca seçilen ve en az iki, en
çok be ki iden olu an denetçiler taraf ndan yap r. Her seçim
devresinde genel kurul önce kaç denetçi seçilece ini tespit
eder ve buna göre seçim yap r. Denetçilerin ortaklardan veya
ortak olmayan kimselerden seçilmesi mümkündür.
B- Denetçiler yüksek ö renim görmü ve bankac k
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi kimselerden seçilmesi
artt r.
Bankalarda çal mas yasak olanlarla ilgili 4389 say
Bankalar Kanunu’nun 9.5 maddesi denetçilere de uygulan r.
C- Denetçilerin görev süresi en çok üç y ld r. Genel Kurul
seçim karar nda bir süre belirtilmemi ise seçilen denetçiler üç
l görevli say r.
Kurulu y denetçileri, kurulu bilançosunu görü mek üzere
yap lacak ilk genel kurul toplant tarihine kadar görevlidir.

Kald lm

r.

Kald lm

r.

D- Denetçiler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre banka
genel kuruluna hitaben düzenleyecekleri y ll k raporlardan
ba ka, y lba ndan itibaren her üç ayda bir bankan n 4389
say Bankalar Kanunu’nun ve di er mevzuat kar ndaki
durumuna ili kin bir rapor düzenlemek ve düzenledikleri
raporlar ait oldu u dönemi izleyen 1 ay içinde banka yönetim
kurulu’na göndermekle yükümlüdürler.
Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat n denetçilere
yüklendi i di er görevler sakl r.
E- Denetçilerin ücreti her y l genel kurul taraf ndan tespit
edilir.
Madde 28 – BANKA MÜFETT LER :
irket i lemlerinin bankac k ilkelerine ve mevzuat na
uygunlu unu denetlemek üzere yeteri kadar müfetti
çal
lmas zorunludur.
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Alt nc K m
Ç S STEMLER
Madde 26 - Ç S STEMLER:
Bankac k Kanununu kapsam nda; Banka, maruz kald
risklerin izlenmesi, kontrolünün sa lanmas , faaliyetlerinin
kapsam ve yap yla uyumlu ve de en ko ullara uygun, tüm
ube ve konsolidasyona tâbi ortakl klar kapsayan yeterli ve
etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi
kurmak ve i letmekle yükümlüdür.
ç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin
kurulu una, i leyi ine, yeterlili ine, olu turulacak birimlere,
icra edilecek faaliyetlere, üst yönetimin görev ve
sorumluluklar ile Kuruma yap lacak raporlamalara ili kin
hususlarda Kurulca belirlenen usûl ve esaslara uygulan r.
ç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin olu umu,
faaliyetleri ve benzeri hususlarda Bankac k Kanunu’nun
ilgili hükümleri uygulan r.
Yedinci K m
YETK
KURULU LAR
Madde 27 – BA IMSIZ DENET M – DESTEK
ZMET VE DE ERLEME DERECELEND RME
KURULU LARI:
A) Banka’n n mali tablolar , y ll k faaliyet raporu ve mevzuat
kapsam nda denetlenmesi öngörülen di er raporlar
denetlemek üzere Türk Ticaret Kanunu, Bankac k Mevzuat
ve di er ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul
taraf ndan seçilen bir ba ms z denetim firmas taraf ndan
denetlenir.
B) Destek Hizmetleri, De erleme ve Derecelendirme ile
Sorumluluk Sigortas hakk nda Bankac k Kanunu’nu ve
ilgili mevzuat hükümleri uygulan r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MAL HÜKÜMLER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MAL HÜKÜMLER

Madde 29 – HESAP DEVRES :
irketin hesap devresi takvim y
r. Ancak, birinci hesap
devresi farkl olarak irketin kesin kurulu tarihinde ba lamak
üzere o y n Aral k ay n 31’inde nihayet bulur.

Madde 28 – HESAP DEVRES :
Bankan n hesap devresi takvim y

Madde 30 – B LANÇO KAR VE ZARAR HESAPLARIYÖNET M KURULU VE DENETÇ RAPORLARI:
Her hesap devresi sonunda y ll k yönetim kurulu raporu ile
denetçi raporu ve ayr ca irketin mali durumunu gösterir bir
bilanço ile kar ve zarar hesab cetveli tanzim olunur.

Madde 29 – B LANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI,
YÖNET M KURULU VE DENETÇ RAPORLARI:
Her hesap devresi sonunda, y ll k yönetim kurulu raporu ile
ba ms z denetim raporu ve ayr ca Bankan n mali durumunu
gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesab cetveli tanzim
olunur.

Yönetim kurulu raporu ile denetçi raporu, bilanço, kar ve
zarar cetveli genel kurul toplant ndan en az onbe gün
önceden irket merkez ve ubelerinde ortaklar n tetkikine
amade bulundurulur.

r.

Yönetim kurulu raporu ile ba ms z denetim raporu, bilanço,
kar ve zarar cetveli genel kurul toplant ndan en az onbe gün
önceden Banka merkez ve ubelerinde ortaklar n tetkikine
haz r bulundurulur.
Bu hususlarda Bankac k Kanunu
Kanunu’nun ilgili hükümleri sakl r.

10

ve

Türk

Ticaret

ADABANK A. . ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI
ESK HAL

YEN HAL

Madde 31 – SAF KARIN TESP :
irketin bir faaliyet y nda elde etti i kazançlardan,
amortismanlar, kar klar, yönetim kurulu ba kan ve
üyelerinin ücret ve huzur haklar , müdür, memur ve
müstahdemlerle denetçilerin ödenek ve ücretleri, irketle
mukavele veya sair anla malarla i rab tas bulunanlara
ödenmesi gerekli faizler, primler, risturnlar, kazanç paylar
dahil, her türlü masraflar dü üldükten sonra geriye kalan safi
kar te kil eder.
Madde 32 – SAF KARIN TAHS S VE TEVZ :
Bu esas sözle menin 31. maddesi di er ilgili mevzuat
dairesinde tespit edilecek y ll k safi kardan, kanuni vergiler
ayr ld ktan sonra, kalan miktardan:
A- Yüzde be i birinci kanuni yedek akçeye,
B- Kalandan, ödenmi sermayenin en az yüzde be i oran nda
ortaklar için birinci kazanç pay ayr r.

Kald lm

r.

Madde 30 – KARIN DA ITILMASI:
Bankan n bir hesap dönemi içinde elde etti i gelirlerden her
türlü gider, kar klar, vergiler ile geçmi y l zararlar
kt ktan sonra kalan miktar safi kard r.
ll k safi kardan:
A- Yüzde be i genel kanuni yedek akçeye,
B- Kalandan, ödenmi sermayenin en az yüzde be i oran nda
ortaklar için birinci kazanç pay ayr r.

C- Yukar da yaz üç kalemin dü ülmesinden sonra kalan
kardan en fazla yüzde be i yönetim kurulu ba kan ve üyeleri
ile denetçilere veya bunlar n baz lar na genel kurul karar yla
tahsis olunabilir. Genel Kurul karar ile irketin memur ve
çilerine bir kar pay ayr lmas da mümkündür. Genel Kurul
karar nda ba ka bir da m ekli gösterilmedikçe yönetim
kurulu ba kan ile üyelerine ve denetçilere ayr lacak kazanç
pay e it ekilde payla
r. Memur ve i çilere tahsis
olunabilecek kazanç pay n da lma oran yönetim
kurulunca tespit edilir.

C- Yukar da belirtilen kalemlerin dü ülmesinden sonra kalan
kardan en fazla yüzde be i Genel Kurul karar yla Banka
yönetim kurulu üyeleri ve çal anlar na tahsis olunabilir.
Çal anlara tahsis olunabilecek kazanç pay n da lma oran
yönetim kurulunca tespit edilir.

D- Kalan kar genel kurul kararlar na göre, k smen veya
tamamen ikinci kar pay olarak da labilece i gibi, herhangi
bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

D- Kalan kar, genel kurul kararlar na göre k smen veya
tamamen ikinci kar pay olarak da labilece i gibi, herhangi
bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

E- Ortaklara da lmas na karar verilen birinci ve ikinci kar
pay n hangi tarihlerde ödenece i genel kurul taraf ndan
tespit edilir.

E- Ortaklara da lmas na karar verilen birinci ve ikinci kar
pay n hangi tarihlerde ödenece i genel kurul taraf ndan
tespit edilir.

F- Y ll k safi kazanc n da lmas ile ilgili yukar daki
hallerde, ikinci kanuni yedek akçe ayr
emreden Ticaret
Kanunu’nun 466/3 maddesi sakl r.

F- Y ll k safi kazanc n da lmas ile ilgili yukar daki
hallerde, ikinci genel kanuni yedek akçe ayr
emreden
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri sakl r.

Madde 33 – YEDEK AKÇELER:
A- Birinci kanuni yedek akçe ödenmi sermayenin %20’sine
ula ncaya kadar ayr r. Türk Ticaret Kanunu’nun
467.maddesi hükmü sakl r. Ancak, kanuni yedek akçe
herhangi bir sebeple ödenmi sermayenin %20’sinden a
dü tü ü taktirde müteakip y llarda kanuni yedek akçe
ayr lmas na devam edilerek noksan k sm tamamlan r.

Madde 31 – YEDEK AKÇELER:
A- Birinci kanuni yedek akçe ödenmi sermayenin %20’sine
ula ncaya kadar ayr r. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
hükümleri sakl r. Ancak, kanuni yedek akçe herhangi bir
sebeple ödenmi sermayenin %20’sinden a
dü tü ü
takdirde müteakip y llarda kanuni yedek akçe ayr lmas na
devam edilerek noksan k sm tamamlan r.

B- Umumi yedek akçe, esas sermayenin yar
geçmedikçe,
münhas ran ziyanlar n kapat lmas na, i lerin iyi gitmedi i
zamanlarda i letmeyi idameye, i sizli in önüne geçmeye veya
neticelerin hafifletmeye elveri li tedbirler al nmas için sarf
olunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu ana
sözle me hükümlerine göre ayr lmas gereken paralar safi
paralar safi kardan ayr lmad kça hissedarlara kar da lmaz

B- Genel kanuni yedek akçe, esas sermayenin yar
geçmedikçe, münhas ran ziyanlar n kapat lmas na, i lerin iyi
gitmedi i zamanlarda i letmeyi idameye, i sizli in önüne
geçmeye veya neticelerin hafifletmeye elveri li tedbirler
al nmas için sarf olunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek
akçelerle kanun ve bu esas sözle me hükümlerine göre
ayr lmas gereken paralar, safi paralar, safi kardan
ayr lmad kça hissedarlara kar da lmaz

C- Yukar da yaz yedek akçeler ayr lmad kça kazanç tahsis
ve tevzii yap lamaz.

C- Yukar da yaz
yedek akçeler ayr lmad kça kar n
da lmas yap lamaz.
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BE NC BÖLÜM
ÇE TL HÜKÜMLER

BE NC BÖLÜM
ÇE TL HÜKÜMLER

Madde 34 – LANLAR:
irkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesi 4.
kras hükmü mahfuz kalmak art ile stanbul’da günlük
olarak yay nlanan bir gazete ile en az onbe gün evvelinden
yap r.

Madde 32 – LANLAR:
Bankaya ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri
mahfuz kalmak art ile Bankan n merkezinin bulundu u
yerde günlük olarak yay nlanan bir gazete ile en az onbe gün
evvelinden yap r.

Ticaret Kanunu’nun ilanlar n ekli ve müddetleri ile ilgili
di er emredici hükümleri sakl r.
Madde 35 – ANA SÖZLE MEN N TEVD :
irket bu ana sözle meyi bast rarak kuruculara ve sermaye
art
na kat lacak yeni ortaklara tevdi edece i gibi, matbu
iki nüshas Sanayi ve Ticaret Bakanl ’na, iki nüshas da
Hazine ve D Ticaret Müste arl ’na gönderecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun ilanlar n ekli ve müddetleri ile
ilgili di er emredici hükümleri sakl r.
Madde 33 – ESAS SÖZLE MEN N TEVD :
Banka bu esas sözle meyi bast rarak kuruculara ve sermaye
art
na kat lacak yeni ortaklara tevdi edece i gibi, matbu
iki nüshas Gümrük ve Ticaret Bakanl ’na, iki nüshas
da Kuruma gönderecektir.

Madde 36 – SENEL K RAPORLAR VE HESAPLAR:
irket, genel kurul toplant lar
takip eden bir ay içinde
senelik dare Meclisi ve Denetçi raporlar ile bilançoyu, kar ve
zarar hesaplar , pay sahipleri cetvelinden üçer nüshay
Sanayi ve Ticaret Bakanl ’na gönderir veya toplant ya
nezaret eden Sanayi ve Ticaret Bakanl Komiserine verir.
Madde 37 – KANUN HÜKÜMLER:
Bu ana sözle me ile düzenlenmemi hususlar hakk nda Türk
Ticaret Kanunu hükümleri ve 4389 Say Bankalar Kanunu
ile di er ilgili mevzuat uygulan r.
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Madde 34 – KANUN HÜKÜMLER:
Bu esas sözle me ile düzenlenmemi hususlar hakk nda Türk
Ticaret Kanunu ve Bankac k Kanunu ile di er ilgili mevzuat
uygulan r.

