ADABANK ANoNiM $iRKEti'NiN 26.03.2013 r,q.RitriNDn vArILAN
2ll2yrLrNn,q.ir ornGnN GENEL KURUL TopLANTT rur.q.NA.Gr
Adabank Anonim $irketi'nin 2012 yilrna ait Olalan Genel Kurul Toplantrsr 26.03.2013 tarihinde,
saat 15.00'de, girket merkezi olan Biiyiikdere Caddesi, Rumeli Han, No:40/2 Mecidiyekciy
istanbul adresinde, istanbul Valilili Ticaret il Mtidthlii[i.i'ntin 25.03.2013 tarih ve 8842 sayrh
y azlarryla gdrevlendirilen B akanhk Temsilci si S adrk QINAR gdzetiminde yaprlmr gtrr.
Genel Kurul Toplantrsr baqlamadan 6nce yaprlan incelemede;

a)

Genel Kurul Toplantrsrna iligkin, toplantmrn Miilga 4389 Sayh Bankalar Kanunu'nun
l5l7-a maddesi ve 5411 sayrh Kanunun 134. maddesi uyannca temetti.i harig ortakhk
haklarr ile yonetim ve denetimi Tasamrf Mevduatr Sigorta Fonu tarafindan devir
ahndrlrndan ortaklarrn ortakhk haklan Fon tarafindan kullamldrfrndan, ttim ortaklarr
temsilen Tasarruf Mevduafi Sigorta Fonu tarafindan gorevlendirilen Mehmet
QAGIRICI'nrn 100.000.000 TL sermayeye kargrhk toplam 1.000.000.000 hisse adedi
temsil etti[i,

b) Yonetim Kurulu tarafindan

haz:.rlanrp ve tasdik edilerek toplantr mahallinde tevdi edilen
hazrr bulunanlar listesinde kayrth 100.000.000 TL sermayeye ve 1.000.000.000 adede
karqrhk Mehmet QAGIzuCI'run temsil ettili ve imzaladt|t ve b<iylece gerek Kanuni
gerekse Ana Sdzlegmede cingdri.ilen toplantr nisabmm yizde yiiz mevcut oldu$unun
anlagrlmasr izerine toplantr Yrinetim Kurulu Bagkam Sn.Abdullah CUZELIULGER
tarafindan agrlarak giindemin gortigtilmesine ge gilmi gtir.

GUNDEM MADDELERI

1- Toplantr Baqkanh[rna Sn.Abdullah GUZELDULGER, yazmanhla Sn.Ulkti MENIZ, oy
toplama memurlupuna Sn. Av. Sibel KARAKA$ ve Sn. Levent ERDOGAN teklif edildi.
Bagka teklif olmadrfrndan Genel Kurulun onayma sunuldu. Oy birlili ile kabul edildi.
Genel Kurul Toplantr tutanalrmn imzalanmasr hususunda Toplantr Bagkanh[rna yetki
verilmesi Genel Kurulun onayrna sunuldu. Oy birlili ile kabul edildi.

2- 2012 Yrh Y<jnetim Kurulu Faaliyet

Raporu, Yrlhk Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu
Raporu ile Baprmsv Denetgi Raporu toplantr cincesinde da[rtrldrlrndan ve zaman almamasr
bakrmrndan okunmug sayrlmasrn a kar ar verilerek mtizakereye agrldr.
Raporlar hakkrnda soz alan olup olmadrlr soruldu. Sdz alan olmadr. Yaprlan gcirtigmeler
sonucunda Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Yrlhk Faaliyet Raporunun tasvibine oybirligi
ile karar verildi.

3- Bilango, Kdr ve Zarar Hesaplarr okundu ve miizakere edildi. Yaprlan oylama sonucunda
Bilango, KAr ve Zarar Hesaplarr oy birliliyle onaylandr.

4-

ilgili difer mevzuat
y{lan
htiki.imleri do!rultusunda; Banka'nrn 2013, 2014 ve 2015
denetimini yapmak izere
Banka Ycinetim Kurulu tarafindan onerilen irfan BaErmsrz Denetim ve Yeminli Mali
5411 sayrh Bankacrhk Kanunu, 6102 sayrh Ttirk Ticaret Kanunu ve

Mtigavirlik A.$.nin

msrz denetgi olarak segilmesine oy

birligi ile karar verildi.

5-

Bankad

a

2012 yrhnda grirev yapanYcinetim Kurulu Uyeleri; Abdullah GUZELDULGER,

yiCif, Tekin GURLEK,
Hamit SAR[, ir-uil CUfB--n, ZeyieIKOQ, Reyhan $ENEL, Ahmet
Mehmet Ali AKBEN, Do[an Sami AKQiqef, 6zcan MLINGAN, Ahmet Ragrp QELEBi ve
Rrdvan qABUKEL, Deietim Kurulu Uyeleri; Mehmet Mustafa KIRALI, Abdusselam
DEGER'in gorev yaptrklan siireler itiban ile ayrr ayrr ibra edilmelerine oybirlifi ile karar
verildi.
Ycjnetim Kurulu tarafindan dnerilen "Adabank Anonim $irketi Genel Kurulunun Qahqma
Esas ve Usulleri Hakkrnda ig Ydnerge" okundu, Tutanafa ek yaprldr. "Adabank Anonim
$irketi Genel Kurulunun Qahqma Esas ve Usulleri Hakkrnda I9 Yiinerge"nin kabul
edilerek tescil ve ilamna mi.iteakip yi.iriirltife girmesine oy birlipi ile karar verildi.

6-

Mevcut Ycinetim Kurulu Uyeleri 5411 sayrh Bankacrhk Kanunu'nun gegici 11. maddesinin
verdigi yetkiye istinaden mtilga 4389 sayrh Bankalar Kanunu'nun 15. maddesinin 7. fikrasrrun
Fon Kurulu tarafindan
ia; bendi ,r" S+t I sayrh Bankacrhk Kanunu'nun I34. maddesi uyarmca
ut*-tg olduklalndan Ydnetim Kurulu Uye segimine iliqkin bir iglem yaprlmamasr hususu i9
bu Toplantr Tutana[rna gerh edildi.

7-

Ycinetim Kurulu Uyelerinin Tiirk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nct maddelerinde yazlr
iglem ve iplerin yaprlmasr konusunda izin verilmesine oy birlifi ile karar verildi.

8-

9-

Dilek ve temenniler konusunda s6z isteyen olmadr.

Gtindemde gdriigtilecek bagkaca madde olmadrfrndan Toplantr Bagkam tarafindan toplantrya
son verildi.

Bakanlft Temsilcisi

Ur,cnn

Oy Toplama Memuru
Av. Sibel KARAKA$

ADABANK ANoNiM $inxnri cENEL KuRULUrlrlN
eALrgMA ESAS vE usul,r,nni rrnrxnu,q. iC voNnncr

siRiNci n0r,Uvr
Amaq, Kapsam, Dayanakve Tanrmlar
Amag ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu i9 Ycinergenin amacl Adabank Anonim $irketi genel kurulunun gahgma esas VE
usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sozlegme htiktimleri gergevesinde belirlenmesidir. Bu ie
Ycinerge Adabank Anonim $irketinin tiim olalan ve ola[aniistii genel kurul toplantrlannt kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (l) Bu ig Ycinerge, Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplanttlarrnm Usul Ve Esaslarr Ile Bu
Toplantrlarda Bulunacak Giimriik Ve Ticaret Bakanh[r Temsilcileri Hakkrnda Ycinetmelik htikiimlerine
uygun olarak yonetim kurulunca hazrlanmtgttr.

Tanrmlar
MADDE 3- (1) Bu i9 Yonergede gegen;
a) Birleqim : Genel kurulun bir giinltik toplanfisrnr,
b) Kanun: I3lll20I1 tarihli ve 6102 saytlt Tiirk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birlegimin dinlenme, yemek arasr ve benzei nedenlerle kesilen boltimlerinden her birini,
g) Toplantr: Olapan ve ola[aniistii genel kurul toplanfilartnt,
d) Toplantr bagkanhsr: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fikrasma uygun olarak genel kurul
tarafindan toplantryr yonetmek iizere segilen toplantt bagkanrndan, gere[inde genel kurulca segilen
toplantr bagkan yardrmcrsmdan, toplantr bagkanrnca belirlenen tutanak yazmantndanve toplantr
bagkanmm gerekli gormesi halinde oy toplama memurundan olugan kurulu,

ifade eder.

iriNci norUvt
Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslarr

Uyulacak hiiktimler

MADDE 4

- (1) Toplanfi,

Kanunun,

ilgili

mevzuatrn

ve esas sozlegmenin genel kurula iligkin

hiikiimlerine uygun olarak yaprlrr.
Toplantr yerine girig ve hazrrhklar
MADDE 5 - (1) Toplantr yerine, ycinetim kurulu tarafindan diizenlenen hazr bulunanlar listesine kayrth

pay sahipleri veya bunlann temsilcileri, yonetim kurulu iiyeleri, denetgiler, Bakanhk temsilcisi ve toplantr
bagkanh[rna segilecek veya gorevlendirilecek kigiler girebilir. $irketin diger yoneticileri, galtganlart,
misafirler, ses ve goriintii alma teknisyenleri, basm mensuplarr gibi kigilerin de toplantr yerine girmesi
ancak toplantr bagkanh[rrun uygun gormesi ile mtimkiindiir.
(2) Toplantr yerine girigte, gergek kigi pay sahipleri ile varsa Kanunun 1527 nci maddesi uyannca kurulan
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik gostermeleri, gergek kigi pay
sahiplerinin ternsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini gcistermeleri,t:.izel kiqi pay sahiplerinin
temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazrr bulunanlar listesinde kendileri igin
gosterilmig yerleri imzalamalan garttr. Sciz konusu kontrol iqlemleri, yonetim kurulunca veya ycinetim
kurulunca gorevlendirilen bir veya birden fazla yonetim kurulu tiyesince yahut y<inetim kurulunca
gcirevlendirilen kigi veya kiqiler tarafindan yaprlrr.
(3) Tiim pay sahiplerini alacak gekilde toplantr yerinin hazrlanmasma, toplantr srasmda ihtiyag
r yerinde hazr bulundurulmasrna iligkin
duyulacak krrtasiyenin, dokiimanlarrn, arag ve gereglerin top
yerine getirilir. Toplantr Bagkanl i'nrn uygun gormesi halinde toplantL sesli
gorevler yonetim kuru

almabilir.

Y

Toplantrnrn agilmasr

MADDE 6 - (1) Toplanfi, girket merkezinde ve merkez binasrnda veya merkezin bulundufu ilde bagka
elverigli bir binada onceden ilan edilmig zamanda (Kanunun 416 nu maddesinde belirtilen gaptstz
toplanfi hiikilmleri sakltdr) ycinetim kurulu baqkam ya da bagkan yardrmctst veya yonetim kurulu
tiyelerinden birisi tarafindan, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisaplarrn
sa$andr[rnrn bir tutanakla tespiti tizerine agrlr.

Toplantr bagkanh[rntn olugturulmasr

MADDE 7- (I) Bu ig Yonergenin 6 ncr maddesi htikmi.i uyannca toplantryr agan kiginin yonetiminde
oncelikle onerilen adaylar arasmdan genel kurulun yonetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma
zorunlulu$u da bulunmayan bir bagkan ve gerek gortiltirse bagkan yardrmctst segilir.
(2) Bagkan tarafindan en az bir tutanak yazmanr ve gerekli gori.iliirse yeteri kadar oy toplama memuru

gcirevlendirilir. Ayrrca elektronik genel kurul sistemi kullanrlmast durumunda bu konudaki teknik
iglemlerin toplantr arunda yerine getirilinesi amacryla toplantr bagkanr tarafindan uzman kigiler
gcirevlendirilebilecektir.
(3) Toplantr bagkanh$r, toplantr tutana[rnr ve bu tutana$a dayanak olugturan diler evrakr imzalama
hususunda yetkilidir.
(4) Toplanfl bagkant genel kurul toplantrsrnt yonetirken Kanuna, esas sozlegmeye ve bu Ig Yonerge
hiikiimlerine uygun hareket eder.
Toplantr baqkanhfrnrn giirev ve yetkileri
MADDE S - (1) Toplantr bagkanhfr, bagkanrn ycinetiminde aqafrda belirtilen gorevleri yerine getirir:
a) Toplantrnrn ilanda gosterilen adreste yaprhp yaprlmadrfrnr ve esas sozleqmede belirtilmigse toplantr
yerinin buna uygun olup olmadr[rnr incelemek.
b) Genel kurulun toplantrya, esas scizlegmede gosterilen gekilde, internet sitesi agmakla ytikiimlii olan
girketlerin internet sitesinde ve Ti.irkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yaytmlanan ilanla ga[rrhp
galrrlmadrfrnr, bu galnnm, ilan ve toplantr gi.inleri harig olmak izere, toplantr tarihinden en az iki hafta
once yaprhp yaprlmadr$rnl, pay defterinde yazh pay sahiplerine, onceden girkete pay senedi veya pay
sahiplilini ispatlayrcr belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantr giinii ile gtindem ve
ilanrn grktrg veya grkacagr gazetelerin iadeli taahhi.itli.i mektupla bildirilip bildirilmedilini incelemek ve
bu durumu toplantr tutana[rna gegirmek.
c) Toplantr yerine girig yetkisi olmayanlann, toplantrya girip girmediklerini ve toplantr yerine girigle ilgili
olarak bu ig Yonergenin 5 inci maddesinin ikinci fikrasrnda hiikiim altma alman gorevlerin yonetim
kurulunca yerine getirilip getirilmedifini kontrol etmek.
g)Genel kurulun, Kanunun 416 nq maddesi uyarmca gafrrsrz toplanmast halinde pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin tiimiiniin hazr bulunup bulunmadrSmr, toplantrnrn bu gekilde yaprlmasma itiraz olup
olmadr$rnr ve nisabm toplantr sonuna kadar korunup korunmadr$mt incelemek.
d) De[iqiklife gidilmig ise de[igiklikleri de igeren esas scizlegmenin, pay defterinin, yonetim kurulu yrlhk
faaliyet raporunun, denetgi raporlannm, frnansal tablolann, giindemin, giindemde esas sozlegme
de[igiklifi varsa yonetim kuruluncahazrlanmrg deSigiklik tasanstntn, esas sozlegme deligikliSi Gtfftik
ve Ticaret Bakanh[rnrn iznine tabi olmasr durumunda ise Bakanhktan alman izinyazrsr ve eki de[igiklik
tasarrsrnrn, y<inetim kurulu tarafindan dilzenlenmig hazrr bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme
iizerine toplantrya ga$nlmrgsa bir onceki toplantrya iligkin erteleme tutana[mrn ve toplantrya iligkin diger
gerekli belgelerin eksiksiz bir bigimde toplantr yerinde bulunup bulunmadr[rnr tespit etmek ve bu durumu
toplantr tutana$rnda belirtmek.
e) Hanr bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula kattlanlarrn kimlik
kontroliini.i itirazveya ltizum iizerine yapmak ve temsil belgelerinin do[rulufunu kontrol etmek.
f) Murahhas iiyeler ile en az bir yonetim kurulu iiyesinin ve denetime tabi girketlerde denetginin toplantrda
hazr olup olmadr$rnr tespit etmek ve bu durumu toplantr tutana[rnda belirtmek.
g) Giindem gergevesinde genel kurul gahgmalannr ycinetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde
giindem drgma grkrlmasrnr clnlemek, toplantr diizenini sallamak, bunun igin gerekli tedbirleri almak.
!) Birlegimleri ve oturumlart agmak, kapatmak ve toplantryr kapatmak.
h) Mi.izakere edilen hususlara iligkin karar, tasart, tutanak, rapor, oneri ve benzeri belgeleri genel kurula
okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konugmak isteyenlere sciz vermek.
r) Genel kurulca verilecek kararlara iligkin oylama yaptrrmak ve sonuglarrnr bildirmek.
toplantrnm bagmda, devammda ve sonunda mthafaza edilip edilmedi[ini,
i) Toplantr igin
kararlann Kanun

j)

Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafindan yaprlan bildirimleri genel kurula

agrklamak.

436 nq maddesi uyannca, oy hakkrndan yoksun olanlann antlan maddede belirtilen
cinlemek, oy hakkrna ve imtiyazh oy kullanrmna Kanun ve esas sozleqme
oy
kullanmalannr
kararlarda
uyarmca getirilen her tiirlti smrlamayt gozetmek.
l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi iizerine finansal tablolann miizakeresi ve buna
bafh konularrn gortigi.ilmesini, genel kurulun bu konuda karar almasrna gerek olmakszm bir ay sonra
yaprlacak toplantrda gtiriigiilmek tizere ertelemek.
m) Genel kurul gahgmalartna ait tutanaklann di.izenlenmesini sallamak, itirazlan tutana$a gegirmek, karar
ve tutanaklan imzalamak, toplantrda alman kararlara iliqkin lehte ve aleyhte kullanrlan oylarr higbir
tereddiide yer vermeyecek gekilde toplantr tutanalrnda belirtmek.
n) Toplantr tutana$mr, yonetim kurulu yrlhk faaliyet raporunu, denetime tabi girketlerde denetgi
raporlarrnr, finansal tablolarr, hazr bulunanlar listesini, giindemi, onergeleri, varsa segimlerin oy
kd[rtlarrnr ve tutanaklannr ve toplantryla ilgili ti.im belgeleri toplantr bitiminde bir tutanaklahazr bulunan
ycinetim kurulu iiyelerinden birine teslim etmek.

k) Kanunun

Giindemin giiriigiilmesine gegilmeden iince yaprlacak iglemler

MADDE 9 - (1) Toplantr bagkanr, genel kurula toplantr giindemini okur veya okutur. Baqkan tarafindan
gilndem maddelerinin goriigiilme srraslna iligkin bir de[iqiklik onerisi olup olmadrlt sorulur, eler bir oneri
varsa bu durum genel kurulun onayma sunulur. Toplantrda hazr bulunan oylann go[unlu[unun kararryla
gtindem maddelerinin gdriigi.ilme srrasr de$igtirilebilir.

Giindem ve giindem maddelerinin giiriipiilmesi
MADDE 10 - (1) Olafan genel kurul giindeminde agagrdaki hususlann yer almast zorunludur:
a) Agrlrg ve toplantr bagkanh[rnrn olugturulmasr. Genel Kurul Tutanaft'runimzalanmasr igin Toplantr
Baqkanltpr' na yetki verilmesi,
b) Yonetim kurulu yrlhk faaliyet raporunun, denetgi raporlannrn ve finansal tablolann gortigillmesi.
c) Yonetim kurulu tiyelerinin varsa denetgilerin ibralarr.
9) Siiresi dolan yonetim kurulu iiyeleri ile denetime tabi qirketlerde denetginin segimi.
d) Yonetim kurulu tiyelerinin iicretleri ile huzur hakkt, ikramiye ve prim gibi haklarrmn belirlenmesi.
e) Kdrrn kullanrm geklinin, dafirtrmmm vekazang paylarr oranlanrun belirlenmesi.
f) Varsa esas scizlegme defigikliklerinin gdri.igtilmesi.

g) Gerekli gcirtilen diler konular.
(2) Ola[ani.isti.i genel kurul toplanflsmm giindemini, toplanfi yaptlmasmr gerektiren sebepler olugturur.
(3) Agalrda belirtilen istisnalar dryrnda, toplantr giindeminde yer aknayan konular g<iriigiilemezvekarara
ba$lanamaz:
a) Ortaklarrn tamamrnrn hazr bulunmasr halinde, giindeme oybirli$i ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyannca, herhangi bir pay sahibinin ozel denetim talebi, gtindemde yer ahp
almadr$rna bakrlmaksrzm genel kurulca karara ba[lanrr.
c)Ycinetim kurulu iiyelerinin gorevden alnmalan ve yenilerinin segimi hususlart, yl sonu hnansal
tablolarrn miizakeresi maddesiyle ilgili sayrlrr ve giindemde konuya iligkin madde bulunup bulunmadr[rna
bakrlmaksrzm istem halinde do!rudan goriigiilerek karar verilir.
g)Giindemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, baflrhk ytiki.imiiniin ihlali, birgok girkette
iiyelik sebebiyle gorevin ifasrnda Siigli.ik, gegimsizlik, niifuzun ktitiiye kullanrlmasr gibi hakh sebeplerin
varhfr halinde, yonetim kurulu tiyelerinin gorevden almmast ve yerine yenilerinin segilmesi hususlarr
genel kuruldahazr bulunanlann oy goklu[uyla gtindeme almr.
(4)Genel kurulda mi.izakere edilerek karara ba[lanmrq giindem maddesi, hazrr bulunanlann oy birligi ile
karar verilmedikge yeniden goriigiiliip karara ballanamaz.
(5) Yaprlan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanhkga, girket genel kurulunda goriigiilmesi
istenen konular giindeme konulur.
(6) Giindem, genel kurulu toplantrya gaSrantarafindan belirlenir.

Toplantrda siiz alma
- (1) Goriiqi.ilmekte olan giindem maddesi i.izerinde soz almak isteyen pay sahipleri veya

MADDE 11

halinde, srasr gelip konugmasml yapan bir kigi, konuqma siiresi doldu$t zaman, ancak kendinden sonra
konugacak ilk kigi konugma hakkrnr verdi[i takdirde konugmasmr, o kiginin konugma stiresi iginde
tamamlamak koguluyla stirdilrebilir. Diler bir bigimde konugma siiresi uzattlamaz.
(2) Toplantr bagkanmca, gori.igtilen konular hakkrnda agrklamada bulunmak isteyen yonetim kurulu

iiyeleri ile denetgiye srraya bakrlmaksrzm sdz verilebilir.
(3) Konugmalann stiresi, bagkanrn veya pay sahiplerinin rinerisi izerine, giindemin yolunlufu,
gori.igiilmesi gerekli konularm goklu[u, onemi ve soz almak isteyenlerin sayrsma gore genel kurulca
kararlagtrrrlrr. Bu gibi durumlarda, genel kurul, once konugma siiresinin smrlanmasrnln gerekip
gerekmeyece[ini ve sonra da siirenin ne olacalr konulannda, ayfl ay:n oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarmca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin gortig ve cinerilerini iletmelerine iligkin olarak antlan madde ve alt dtizenlemelerde
belirlenmig usul ve esaslar uygulanrr.
Oylama ve oy kullanma usulii
MADDE 12 - (l) Oylamaya baglamadan once, toplanfl bagkanr, oylanacak konulu genel kurula agrklar.
Bir karar taslalrnrn oylamasr yaprlacak ise, bu yazrh olarak saptanrp okunduktan sonra, oylamaya gegilir.
Oylamaya gegilecefi agrklandrktan soffa, ancak usul hakkrnda soz istenebilir. Bu srrada, talep etmesine
rafmen kendisine soz verilmemig pay sahibi varsa, hatrlatmasr ve Bagkanca do$rulanmasr koquluyla
konugma hakkrnr kullanrr. Oylamaya gegildikten sonra soz verilmez.
(2) Toplantrda gciriigtilen konulara iligkin oylar, el kaldrrmak veya aya$a kalkmak ya da ayrr ayrr kabul
veya ret denilmek suretiyle kullamlrr. Ancak, toplantrda temsil edilen paylann en az yizde onuna sahip
kimselerle bunlarrn temsilcilerininyazir talebi iizerine gizli oy kullanma usulii de uygulanabilir. Bu oylar
toplantr bagkanh[rnca sayrlr. Gerekti$inde, bagkanhk, oy saylmrnda yardtmcr olmak izere yeter sayrda
kigiyi gorevlendirebilir. El kaldrrmayanlar, ayaga kalkmayanlar veya herhangi bir gekilde beyanda

bulunmayanlar "ret" oyu vermig sayrlr ve bu oylar deferlendirmede ilgili kararrn aleyhinde verilmig
kabul edilir.
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin oy kullanmalanna iligkin olarak anrlan madde ve alt diizenlemelerde belirlenmig usul ve
esaslar uygularur.

Toplantr tutanalrnrn diizenlenmesi
- (1) Toplantr bagkarunca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlann sahip olduklan
paylan, gruplan, sayrlan ve itibari deferlerini gosteren hazr bulunanlar listesi imzalanr, genel kurulda
sorulan sorulann ve verilen cevaplann 6zet olarak, alman kararlann ve her bir karar igin kullanrlan olumlu
ve olumsuz oylann sayrlannm tutanakta agrk bir gekilde gosterilmesi ile tutanalrn Kanun ve ilgili
mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak dtizenlenmesi saflanrr.

MADDE 13

(2) Genel kurul tutana$r toplantr yerinde ve toplantr srrasmda daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklt
gekilde mi.irekkepli kalem kullanrlmak suretiyle el yazrsryla di.izenlenir. Tutana$rn bilgisayarda
yazrlabilmesi igin toplantr yerinde grktrlarrn almmasma imkdn sa$layacak bir yaztcmm olmast garttr.
(3) Tutanak enaziki niisha halinde diizenlenir ve tutanalrn her sayfast, toplantr bagkanh$r ile Bakanltk
temsilci si tarafindan imzalant .
(4) Tutanakta; girketin ticaret unvanr, toplantr tarihi ve yeri, girketin paylanrun toplam itibari defieri ve
pay adedi, toplantrda asaleten ve temsilen olmak iizere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanhk
temsilcisinin adr ve soyadr ile gorevlendirme yazrsrnm tarih ve saylsl, toplantr ilanh yaprhyorsa davetin ne
surette yaprldrpr, ilansrz yaptltyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
(5) Toplantrda alman kararlara iligkin oy miktarlarr, higbir tereddi.itte yer vermeyecek gekilde rakamla ve
tutanakta belirtilir.
(6) Toplantrda alman kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanala gegirtmek isteyenlerin adr,
soyadr ve muhalefet gerekgeleri tutana[a yaz:Jlr.
(7) Muhalefet gerekgesinin yazrh olarak verilmesi halinde, bu yazr tutana,pa eklenir. Tutanakta,
muhalefetini belirten orta[rn veya temsilcisinin adt, soyadt yazillrl. ve muhalefet yazrsmm ekte oldufu
muhalefet yazsr toplantr bagkanhlr ve Bakanhk temsilcisi tarafindan
belirtilir. TutanaEa ek
y azryla

ilr*/ A/*

Toplantr sonunda yaprlacak iglemler
MADDE 14- (1) Toplantr bagkanr, toplantr sonunda tutana[rnrn bir ntshasrnt ve genel kurulla ilgili di[er
tiim evrakr toplantrda hazr bulunan y<inetim kurulu tiyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasmda
diizenlenecek ayrr bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yonetim Kurulu, toplantr tarihinden itibaren en geg on beg giin igerisinde, tutana[rn noterce
onaylanmrg bir suretini ticaret sicili mi.idiirliifiine vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi
hususlarr tescil ve ilan ettirmekle yi.iktimliidiir.
(3) Tutanak, internet sitesi agmakla yiikiimlti olan qirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geg beg
giln igerisinde internet sitesine de konulur.
(4) Toplantr bagkanr ayrrca, hazr bulunanlar listesinin, giindemin ve genel kurul toplantr tutanalrnrn bir
ni.ishasmr Bakanhk temsilcisine teslim eder,
Toplantrya elektronik ortamda katrlma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantrsrna Kanunun 1527 nci maddesi uyannca elektronik

ortamda

katrlma imkAnr tanrndr[r durumda yonetim kurulunca ve toplanfi bagkanhfrnca yerine getirilecek iglemler
Kanunun 1527 ncimaddesi ve ilsili mevntat dikkate ahnarak ifa edilir.

UqUNCU BOLUM
Qeqitli Hiikiimler
Bakanhk temsilcisinin katiltmr ve genel kurul toplantrsrna iligkin belgeler
MADDE 16 - (1) Bakanhk temsilcisinin katrhmr zorunlu olan toplantrlar igin temsilcinin istenmesine ve
bu temsilcinin gorev ve yetkilerine iligkin Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlarrrun Usul ve
Esaslan ile Bu Toplantrlarda Bulunacak Gtimriik ve Ticaret Bakanhpr Temsilcileri Hakkrnda Yonetmelik
hiiktimleri sakhdrr.
(2) Genel kurula katrlabilecekler ve hazr bulunanlar listesinin hazrlanmasrnda, genel kurulda
kullanrlacak temsil belgeleri ile toplantr tutana[mm diizenlenmesinde birinci fikrada belirtilen Yonetmelik
hiikiimlerine uyulmast zorunludur.
ig Yiinergede iingiiriilmemiq durumlar
17 - (1) Toplantrlarda, bu ig Yonergede <ingoriilmemig bir durumla karqrlagrlmasr halinde genel
kurulca verilecek karar do$ultusunda hareket edilir.

MADDE

ig Yiinergenin kabulii ve de[igiklikler
MADDE 13 - (1) Bu ig Y<inerge Adabank Anonim $irketi genel kurulunun onayr ile yonetim kurulu
tarafindan yi.irtrlii[e konulur, tescil ve ilan edilir. ig Yonergede yaprlacak de[igiklikler de aynt usule
tabidir.
ig Yiinergenin

yiiriirtiifii
- (1) Bu i9

Ycinerge, Adabank Anonim $irketinin 26.03.2013 tarihli genel kurul
toplantrsrnda kabul edilmig olup, Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanr tarihinde ytirtrlti[e girer.

MADDE 19

Bakanhk

Oy Toplama Memuru
Av. Sibel

YxaS

_,/

-

