TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ
YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN,
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Ticaret Sicili Numarası: 224058
Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem
maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25 Mart 2013 Pazartesi günü saat 11’30’da
“Büyükdere Caddesi, No:247 Maslak/Đstanbul adresindeki Genel Müdürlük Binasında
yapılacaktır.
Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş. (“MKK”) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır
bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz fiziken veya elektronik ortamda
katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik
belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Bankamız pay sahipleri, 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik
ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde,
kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenlik
elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini
kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik
imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula
katılmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay
sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara Đlişkin
Yönetmelik (“EGKS”)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul
Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri
gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım
sağlayabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya
vekalet formu örneğini Bankamızın merkezinden veya http://www.tekstilbank.com.tr
adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV,
No:8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış
vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları
gerekmektedir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı
gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına başkaca bir vekalet
belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir.
Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse
EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Bankamızın, 2012 yılına ait, Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Finansal Tabloları,
Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları, Kar Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim Đlkeleri
Uyum Raporu ve Ana Sözleşme tadil metinleri (eski-yeni şekil) 01 Mart 2013 tarihinden
itibaren Bankamız merkezinde ve http://www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet
sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ’NĐN 2012 YILINA AĐT
25 Mart 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim
Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması , müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2012 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
kapsamında Yönetim Kurulunca hazırlanan Đç Yönerge’nin onaylanması,
11. Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım
politikasının Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
12. 2012 yılında Banka tarafından yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi
verilmesi,
13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi’nin 18., 20., 35.
ve 41.maddelerinin değiştirilmesi,
14. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu
Üyeleri’ne, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış

---------------------------------VEKALETNAME ÖRNEĞĐ…………………………
VEKALETNAME
TEKSTĐL BANKASI A.Ş.
YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Tekstil Bankası A.Ş’nin 25 Mart 2013 Pazartesi günü saat 11:30’da Banka merkezinin
bulunduğu Büyükdere Caddesi, No:247, Maslak/Đstanbul adresinde yapılacak olan 2012 yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,
oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
...............................................................…………… vekil tayin ediyorum
A)TEMSĐL YETKĐSĐNĐN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü 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) PAY SAHĐBĐNĐN SAHĐP OLDUĞU HĐSSE SENEDĐNĐN
a)
b)
c)
d)
e)

Tertip ve Serisi
Numarası
Adet -Nominal Değeri
Oyda Đmtiyazı Olup Olmadığı
Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

C) PAY SAHĐBĐNĐN ADI SOYADI veya ÜNVANI:

Đmzası:
Adresi:
Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi için seçilir.(b) ve (d) şıkkı için
açıklama yapılır.

TEKSTĐL BANKASI A.Ş.
Büyükdere Caddesi No.247 Maslak/Đstanbul
Tel : 0 (212) 335 51 38- 0 (212) 335 50 60
Faks : 0 (212) 335 56 70- 0 (212) 276 23 76

TEKSTĐL BANKASI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADĐL METĐNLERĐ

ESKĐ ŞEKĐL
ADĐ VE FEVKALADE GENEL KURULLAR
MADDE 18 - Bankanın pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.
Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uyarak toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin hepsini
temsil eder. Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunmayan veya muhalif oy veren pay
sahipleri hakkında dahi hüküm ifade eder.Genel Kurul adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi
Genel Kurul hesap yılının sonundan başlayarak üç ay içinde ve senede bir defa mutlaka
toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu’nun 369’uncu maddesi gereğince gündeme
konulacak hususlarla, Bankanın bir yıllık işleri ve hesapları incelenir ve karara bağlanır.
Fevkalade Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır.Genel Kurul
toplantılarının kanun ve usulüne göre hazırlanması Yönetim Kurulu’nun görevidir.
YENĐ ŞEKĐL
OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR
MADDE 18 - Bankanın pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.
Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uyarak toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin hepsini
temsil eder. Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunmayan veya muhalif oy veren pay
sahipleri hakkında dahi hüküm ifade eder.
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap yılının
sonundan başlayarak üç ay içinde ve senede bir defa mutlaka toplanır. Bu toplantıda Türk
Ticaret Kanunu’nun 413’üncü maddesi gereğince gündeme konulacak hususlarla, Bankanın
bir yıllık işleri ve hesapları incelenir ve karara bağlanır.
Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır.Genel Kurul
toplantılarının kanun ve usulüne göre hazırlanması Yönetim Kurulu’nun görevidir.
Bankanın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka,
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara Đlişkin Yönetmelik
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan
tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş
olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde
belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

ESKĐ ŞEKĐL
DAVETĐN ŞEKLĐ
MADDE 20 - Genel Kurul toplantılarının günü, saati ve yeri ile gündemi, çağrı ve toplantı
günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan
gazetelerden Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılacak olan biri ve Türk Ticaret Kanunu’nun
37’inci maddesinde anılan gazete ile ilan edilir.Nama yazılı hisse senedi sahiplerine davette
Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesi hükümleri uygulanır.
YENĐ ŞEKĐL
DAVETĐN ŞEKLĐ
MADDE 20 - Genel Kurul toplantılarına davette, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak Banka
merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve
bankanın internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri ile gündemi belirtilmek suretiyle
yapılır. Bankanın internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte bankanın mevzuatı
gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim Đlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir. Nama yazılı hisse senedi
sahiplerine davette Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesi hükümleri uygulanır.
ESKĐ ŞEKĐL
B) YÖNETĐM KURULU
KURULUŞ TARZI
MADDE 35 - Banka, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine
göre, Bankalar hakkındaki mevzuatın öngördüğü şartları ve vasıfları haiz bulunan seçilmiş 5
üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan altı kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare,
temsil ve ilzam edilir.Yönetim Kurulu’nun beş üyesinden üçü (A) grubu pay sahiplerinin,
ikisi ise (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Bankanın Genel
Müdürü ve O’nun yokluğunda vekili Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir.
YENĐ ŞEKĐL
B) YÖNETĐM KURULU
KURULUŞ TARZI
MADDE 35 - Banka, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine
göre, Bankalar hakkındaki mevzuatın öngördüğü şartları ve vasıfları haiz bulunan seçilmiş 5
üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare,
temsil ve ilzam edilir.
Yönetim Kurulu’nun 5 üyesinden, 3 üyesi, 1’isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim Đlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (A) grubu pay
sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, 2 üyesi, 1’isi Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim Đlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (B)
grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, genel kurulca seçilir.
Bankanın Genel Müdürü ve O’nun yokluğunda vekili Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir.

ESKĐ ŞEKĐL
ÜYELĐĞĐN AÇILMASI
MADDE 41 - Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçının ölümü veya çekilmesi yahut
başka bir nedenle bir veya birkaç üyeliğin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan
üyeliğe daha önce aday göstermiş olan pay grubunun göstereceği; kanunî şartları haiz
kimseleri geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun tasvibine arz eder.
Bu suretle seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Seçimi
tasdik olursa selefinin geriye kalan süresini tamamlar.
Türk Ticaret Kanunu’nun 315’inci maddesinin 2.fıkrasında sayılan haller karşısında Yönetim
Kurulu üyelerinin vazifeleri sona ermiş olur.
YENĐ ŞEKĐL
ÜYELĐĞĐN AÇILMASI
MADDE 41 - Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçının ölümü veya çekilmesi yahut
başka bir nedenle bir veya birkaç üyeliğin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan
üyeliğe daha önce aday göstermiş olan pay grubunun göstereceği; kanunî şartları haiz
kimseleri geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun tasvibine arz eder.
Yönetim Kurulu, bağımsız üyeden boşalan üyeliğe ise Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
Đlkelerinde belirtilen bağımsız üyelere ilişkin ilke ve kıstaslara uygun olarak daha önce aday
göstermiş olan pay grubunun göstereceği; kanunî şartları haiz kimseleri geçici olarak seçip ilk
toplanacak Genel Kurulun tasvibine arz eder. Bu suretle seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul

toplantısına kadar görev yapar. Seçimi tasdik olursa selefinin geriye kalan süresini tamamlar.
Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesinin 2.fıkrasında sayılan haller karşısında
Yönetim Kurulu üyelerinin vazifeleri sona ermiş olur.

