
 

 

 

 

 

 

     ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

 

 

Ortaklığın Unvanı   :Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 

Ortaklığın Adresi 
: TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi,  

  Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL 

Telefon ve Faks No. : (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36 

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler 

biriminin telefon ve faks no su 

: (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36 

Tarih : 1 Mart 2013 

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı 

Açıklama :  

 

 

I) 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. 

 

 

“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. 

 

 

 

II) Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla katılacak ortaklarımızın ; 

 

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. 
 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği’nde yer alan esaslara uygun olduğunu, 

bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize 

uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi 

ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 


