
 
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN, 

 

 

Sicil No: 189356 
 
Bankamızın 2012 takvim yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşüp karara 
bağlamak üzere, 25 Mart 2013 Pazartesi günü saat 10:00’da TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-7B 
Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır. 
 

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden (“MKK”)’dan sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri 
katılabileceklerdir. 
 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, Bankamız hisselerinin kayden izlenmeye başlandığı 
tarihi izleyen yedinci yılın sonu olan 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Bankamıza teslim edilmeyen tüm hisse 
senetlerinin Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne intikali söz konusu olduğundan, 31 Aralık 2012 tarihine kadar hisse senetlerini 
kaydileştirmemiş ortaklarımızın Olağan Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. 
 

Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla fiziken katılacak ortaklarımızın; 
 

- Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini, 
- Tüzel kişi ortaklarımızın, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini 

 

ibraz ederek en geç Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunmaları  gerekmektedir. 
 

Vekaletnamelerin aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmesi, notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza sirkülerinin 
vekaletnameye eklenmesi zorunludur. 
 

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, MKK tarafından 
sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) aracılığıyla, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara 
İlişkin Yönetmelik”te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabileceklerdir. 
 

EGKS üzerinden genel kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-MKK Bilgi Portalına kaydolunması, güvenli elektronik 
imzaya sahip olunması gerekmekte olup, destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı’nın EGKS özel alanından erişilebilecektir. 
 

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Bankamız 
merkez ve şubelerinde ortaklarımızın incelemesine açıktır. 
 

Sayın ortaklarımızın bizzat ya da vekilleri aracılığıyla toplantıya teşriflerini rica ederiz. 
 

Saygılarımızla, 

       TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 

                  YÖNETİM KURULU 
 
 

        ------------ 25 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ ------------- 
 

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili, 
2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 
3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, 
4- 2012 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki  
5- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2012 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri, 
6- Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,  
7- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve 2013 yılı finansal tablolarının denetlenmesi için  
    Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı, 
8- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine T.T.K. 363. maddesi gereğince yapılan tayinlerin onaylanması hakkında karar ittihazı, 
9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum kapsamında Bankamız Ana Sözleşmesinin tadili hakkında  
    karar ittihazı, 
10- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi, 
11- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması, 
12- Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönergenin onaylanması hakkında karar ittihazı, 
13- 2012 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılabilecek bağışın azami tutarı konusundaki  
     Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,  
14- Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. 
 

Eki: Tadil tasarısı 

------------------------------------------------VEKALETNAME ÖRNEĞİ----------------------------------------------- 
VEKALETNAME 

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 25 Mart 2013 Pazartesi günü saat 10:00’da TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-
7B Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, 
teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ............................. vekil tayin ettim. 
 

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 
    Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) 
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir 
    (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) 
    Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) 
 

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYLARIN ; 
a) Adet-Nominal Değeri    : 
b) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı    : 
c) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu    : 
 

ORTAĞIN ADI-SOYADI veya UNVANI   : 
İMZASI      : 
ADRESİ      : 

NOT: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 


