
B. ŞİRKETİN YÖNETİMİ 

YÖNETİM VE GÖZETİM ORGANLARI 

Madde 20- Şirketin yönetim ve gözetim organları Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi, Kredi Komitesi, 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcıları’ndan ibarettir 

 

YÖNETİM KURULU 

Madde 21-  
Sayısı – Oluşumu: Yönetim Kurulu, biri Genel Müdür olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Mevzuatı ve Bankacılık Kanununun aradığı şartları haiz adaylar arasından Genel Kurulca seçilen ondört (14) 

üyeden teşekkül eder. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Yönetim 

Kurulu üyesi olan Genel Müdür veya vekilinin tabii üyelikleri bu görevde bulundukları sürece devam eder. 

Şirket Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı aynı kişide birleşemez. 

 

Nitelikleri: Yönetim Kurulu’nu teşkil eden üyelerin en az yarıdan bir fazlasının ve görevli üyelerin Bankacılık 

Kanununun Genel Müdürde aradığı şartları taşıması, tam ehliyetli olması ve üyeliğe mani kanuni bir engeli 

bulunmaması gerekir. 

 

Bağımsız Üyeler: Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin nitelikleri ve asgari sayısı Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

Görev süresi içinde bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkması 

veya bağımsız üyenin görevini yerine getiremeyecek durumda olması halinde bağımsızlık niteliğini kaybeden 

üye Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uymak suretiyle ilke olarak istifa eder. 

 

Yemin: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ilk kez seçilmeleri veya atanmalarından sonra Bankacılık Kanunu 

hükümleri dairesinde yemin etmek zorundadırlar. Yönetim Kurulu Üyeleri yemin etmedikçe göreve 

başlayamazlar. 

 

Mali Haklar: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Kurul’un tesbit edeceği aylık veya yıllık bir ücret veya 

her toplantı için muayyen bir ödenek (huzur hakkı) alırlar. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 

ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ 

Madde 22- Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyeleri; Genel Kurul’ca en fazla üç yıllık süre için 

seçilebilirler. Genel Kurul seçimden önce Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresini tayin eder. Görev süresi 

sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, Yönetim Kurulu 

Üyelerini her zaman değiştirebilir. 

 

Yönetim Kurulu’nda ölüm, fiili ehliyetin kaybedilmesi, istifa, azil ya da Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yahut diğer ilgili mevzuatta 

belirtilen sair sebeplerden dolayı bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu ilgili mevzuata uygun olarak seçilme 

şartlarını haiz bir kimseyi geçici olarak atayıp ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunar. Bu suretle atanan 

üye, toplanacak ilk Genel Kurul’ca onaylandığında yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Bu şekilde 

seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır. 

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAPLAR 

Madde 23- Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını müteakip ilk birleşimde üyeleri arasından bir 

Başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer.  

 

Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili kendi 

inisiyatifleri ile verecekleri karar üzerine Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet edebilirler. Her Yönetim Kurulu 

üyesi Başkandan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.  

 

Toplantılar Şirket merkezinde veya yurt içinde veya yurt dışında yapılabilir. 

 

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 

1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “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. 

 

Toplantı nisabı en az onbir (11) üyenin katılımı ile sağlanır ve kararlar en az onbir (11) üyenin olumlu oyu ile 

alınır. Toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil 

aracılığıyla da katılamazlar.  

 

Toplantıda cereyan eden görüşmeleri ve iştirak eden üyelerin isimlerini gösterir bir tutanak düzenlenerek 

Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.  

 

Şahsen katılım suretiyle yapılacak bir toplantı talebi olmadıkça, her türlü Yönetim Kurulu kararı, ilgili kararın en 

az 11 üye tarafından imzalanması suretiyle alınabilir.  

 

Bağımsız üyelerin katılımı ve/veya olumlu oyunu gerektiren kararlar açısından Sermaye Piyasası Kurulu 

Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri saklıdır. 

 

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. 

 

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu 

üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu’na bağlı bir sekreterya oluşturulur. 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 24- Şirketin yönetimi ve şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu’na 

aittir. 

 

Yönetim Kurulu, iş bu Esas Sözleşme, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

sair ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul ve diğer organların münhasır yetkilerine girmeyen tüm 

konularda, idare ve temsil yetkisi kapsamında karar almaya ve uygulamaya yetkilidir. 

 

 

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket 

gereksinimini de dikkate alarak, Şirket bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve  ilgili sair mevzuata  uygun olarak komiteler kurmaya, komite üyelerini ve çalışma usul ve esaslarını 

belirlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir 

veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. 

 

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla görevli üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere 

devredebilir. Ancak, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. 

 

Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:  

 

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. 

 

b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. 

 

c) Muhasebe ve finansal planlamanın ve Şirket yönetim ve denetiminin gerektirdiği düzenin kurulması. 

 

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları. 

 

e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, Esas Sözleşme’ye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulunun 

talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. 

 

f) Pay defterinin, Yönetim Kurulu karar defterinin ve genel kurul toplantı tutanaklarının tutulması, yıllık faaliyet 

raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul 

toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. 

 

g) Borca batıklık durumunda mahkemeye bildirimde bulunulması. 

 

 



ŞİRKETİN TEMSİLİ 

Madde 25- Şirketin temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu Şirketin yönetimi ile Şirketin temsili için 

Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan kişilere, şirketin çalışanlarına da gereken temsil ve imza yetkisini 

kısmen veya tamamen verebilir. Verilecek bu yetkiler ve bunların kullanılma yeri ve şekli Ticaret Sicili’nde 

tescil ve ilan edilir. 

 

Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve 

sözleşmelerin muteber olması için bunların Yönetim Kurulu’nca temsile yetkili kılınarak imza yetkisi ve şekli 

tescil ve ilan olunmuş kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır. 
 

KREDİ KOMİTESİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ 

Madde 26- Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından ve bu kurula dahil üyeler arasından olağan Genel Kurul 

toplantısından sonra yapılan ilk birleşimde seçilen dört  üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan beş kişilik 

bir kuruldur. 

 

Herhangi bir toplantıya katılmayacak derecede mazereti olan Kredi Komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere 

ayrıca iki yedek üye seçilir. Bu Komite Bankacılık Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta yazılı görevleri yapmakla 

yükümlüdür. Komitenin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar ise Yönetim 

Kurulu’nun kabulünden sonra yerine getirilir. 

 

Kredi Komitesi Bankacılık Kanunu hükümlerine uygun olarak bir komite karar defteri tutmak zorundadır. 

 

Kredi Komitesi BDDK’nın tayin ve tesbit edeceği kurallar çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca kendisine 

devredilen yetki ve limit dahilinde kredi açmaya karar verebilir. 

 

DENETİM KOMİTESİ, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ 

Madde 27- Yönetim Kurulu’nca Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine 

yardımcı olmak üzere Denetim Komitesi oluşturulur. Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim 

Komitesi üyeleri ilgili mevzuatın öngördüğü Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim Komitesi 

üyelerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenen niteliklere sahip olmaları şarttır.  

 

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına Şirket’in iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin 

etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve ilgili 

düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim 

kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının 

faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Bankacılık Kanunu kapsamında konsolide denetime tâbi kuruluşların iç 

denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur. 
 


