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İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

                               

 

Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı:   T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  

Adresi:       Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2                            

                                      34340 Beşiktaş/İSTANBUL 

Telefon ve Faks No:     0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888 

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile 

ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su:   0(212)318-1945/1957 - 0(212) 216-6422 

Tarih:       04.03.2021 

Konu:      Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.      

 

 

 

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına  

34467 Emirgan / İSTANBUL 

 

 

 

Açıklanacak Özel Durum  

 

Bankamız Yönetim Kurulu 04.03.2021 tarihinde; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 

2021 Çarşamba günü, saat 10:00’da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, 

İstanbul adresinde yapılmasına, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine ve Genel Kurul ile ilgili 

tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel 

Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar vermiştir. Bilgilerinize sunarız. 

 

GÜNDEM 

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı’nın 

imzalanması için yetki verilmesi, 

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 

3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması, 

4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,  

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 

6. Yönetim Kurulu’nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın 

belirlenmesi, 

7. Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye de dahil görev süreleri sona ermiş 

olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin 

Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi, 

8. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi, 

9. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 numaralı 

ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin 

ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme, 

10. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 



 

 

11. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında 

yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

çerçevesinde üst sınır belirlenmesi, 

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince 

izin verilmesi,  

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 ilkesi 

doğrultusunda 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler 

hakkında bilgi verilmesi. 

  

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. 

 

About the Ordinary Meeting of the General Assembly  

 

The Board of Directors of our Bank resolved on March 04th, 2021 that the Ordinary General Meeting of 

Shareholders of T. Garanti Bankası A.Ş. be held on Wednesday, March 31th, 2021 at 10:00am at Levent, 

Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Besiktas, Istanbul, with the following agenda, and the 

Head Office be authorized to conduct any and all acts in relation with the Ordinary General Meeting of 

Shareholders and to determine the persons who will be authorized in this regard. 

 

     AGENDA  

1.  Opening, formation and authorization of the Board of Presidency for signing the minutes of 

the Ordinary General Meeting of Shareholders, 

2. Reading and discussion of the Board of Directors’ Annual Activity Report,  

3. Reading of the Independent Auditor’s Reports, 

4. Reading, discussion and ratification of the Financial Statements, 

5. Release of the Board Members, 

6. Determination of profit usage and the amount of profit to be distributed according to the 

Board of Directors’ proposal,  

7. Determination of the number of the board members, election of the board members including 

the independent member whose terms of office have expired and informing the shareholders 

regarding the external duties conducted by the board members and the grounds thereof in 

accordance with the Corporate Governance Principle no. 4.4.7 promulgated by the Capital 

Markets Board of Turkey, 

8. Election of the Independent Auditor in accordance with Article 399 of Turkish Commercial 

Code, 

9. Informing the shareholders regarding remuneration principles of the Board Members and 

directors having the administrative responsibility in accordance with the Corporate 

Governance Principle no. 4.6.2 promulgated by the Capital Markets Board of Turkey,   

10. Determination of the remuneration of the Board Members,  

11. Informing the shareholders with regard to charitable donations realized in 2020, and 

determination of an upper limit for the charitable donations to be made in 2021 in accordance 

with the banking legislation and Capital Markets Board regulations, 

12. Authorization of the Board Members to conduct business with the Bank in accordance with 

Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code, without prejudice to the provisions 

of the Banking Law, 

13. Informing the shareholders regarding significant transactions executed in 2020 which may 

cause conflict of interest in accordance with the Corporate Governance Principle no. 1.3.6 

promulgated by Capital Markets Board of Turkey.   



 

 

 

 

*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall 

prevail. 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun 

olduğunu, bu konuda 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, 

 

T.GARANTİ BANKASI A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜK  

 

 

Ömer ÇİRKİN    Aydın GÜLER 

Direktör          Genel Müdür Yardımcısı   

 



 

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN  

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

 

Bankamız 2020 Hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve 

karara bağlamak üzere 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar 

Caddesi No:2, 34340 Beşiktaş, İSTANBUL adresinde toplanacaktır.   

Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri 

vasıtası ile katılabilirler. Söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahipleri de Genel Kurul toplantısına 

davetlidir. 

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 

Numarası (“TCKN”) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri, elektronik ortamda katılacak 

olanların ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK” veya “Merkezi Kayıt İstanbul”) Elektronik Genel 

Kurul Sistemi (“EGKS”) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21:00’e kadar kayıt yapmaları 

gerekmektedir.  

Genel Kurula elektronik ortamda katılım hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile 

mümkündür. Bu nedenle  EGKS’de işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt İstanbul’un e-

MKK bilgi portalına kaydolarak, iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik 

imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik 

imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları 

mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin 

“Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve “Anonim 

Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümleri 

ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.  

Ortaklarımız, toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini bir vekil ile de temsil ettirebilirler. 

Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir.(Ek-1) Aşağıda belirtilen 

vekaletname ile vekil tayin edilen temsilcilerin söz konusu vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan 

kimlik belgelerini toplantı günü ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS portalı aracılığıyla vekil tayin edilen 

kişilerin ise, toplantı günü sadece TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.  

EGKS portalına bilgileri tanımlanmış ve toplantıya elektronik ortamda katılacak olan 

temsilcilerin/vekillerin ise Bankamıza herhangi bir belge ibraz etmeksizin toplantıya katılmaları mümkün 

bulunmaktadır.  

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS 

portalından tanımlamaları suretiyle “Tevdi Eden Temsilci” olarak genel kurula katılımı mümkündür. Bu 

durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde 

aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi”(Ek-2/a) ve 

“Talimat Bildirim Formu”nun (Ek-2/b) getirilmesi gerekmektedir.  



2020 Hesap Yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu 

raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi toplantı tarihinden 3 

hafta önce Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, www.garantibbva.com.tr, 

www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adreslerindeki internet sitelerinde ve MKK’nın e-Şirket Bilgi 

Portalı ile EGKS portalında (www.mkk.com.tr) Sayın Ortaklarımızın  incelemelerine hazır 

bulundurulacaktır. 

 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ  

 

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı’nın imzalanması 

için yetki verilmesi, 

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,  

3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması, 

4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,  

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 

6. Yönetim Kurulu’nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın 

belirlenmesi, 

7. Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye de dahil görev süreleri sona ermiş 

olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Banka dışında 

aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi, 

8. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi, 

9. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 numaralı ilkesi 

gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin 

ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme, 

10. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 

11. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında 

yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

çerçevesinde üst sınır belirlenmesi, 

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri 

saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin 

verilmesi,  

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 ilkesi 

doğrultusunda 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler 

hakkında bilgi verilmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garantibbva.com.tr/
http://www.garantibbvayatirimciiliskileri.com/
http://www.mkk.com.tr/


Ek:1 

 

VEKALETNAME 

T.GARANTİ  BANKASI A.Ş. 

 

T. Garanti Bankası A.Ş.’nin 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10:00’da Levent, Nispetiye Mahallesi, 
Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, 34340, İstanbul adresinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul 

Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya 

ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............………… ‘yi 

vekil tayin ediyorum. 

Vekilin(*);  

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

A)Temsil Yetkisinin Kapsamı 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil 

yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.  

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;  

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

Talimatlar:  

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili 

genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya 
ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılm ası talep e dilen 

muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.   

 

Gündem Maddeleri 
(*) 

Kabul  Ret  Muhalefet Şerhi 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    



(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa 
bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  

 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının 
kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

 

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.  

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

a) Tertip ve serisi:* 

b) Numarası/Grubu:** 

c) Adet-Nominal değeri: 

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* 

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 
 

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay 
sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

 
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili  ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi: 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  

 
 

İMZASI 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
Ek:2/a 

                       

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ  
 

 

A) TEVDİ EDEN  

(1) Ad Soyad/Unvan:  

(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi 

Kimlik/MERSİS Numarası: 

 

(3)Adres:  

 

B) TEVDİ EDİLEN 

(4) Ad Soyad/Unvan:  

(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:  

(6) Adres:  

(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam 

İtibari Değeri: 

 

 

 

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına kat ılma 

ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel ku rul gündem 

maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih) 

 

 

 

Tevdi Eden Tevdi Edilen 

Kaşe/İmza Kaşe/İmza 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalar: 

1) Payın sahibi yazılacaktır. 

2)Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik 

numarası (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS 

numarası) yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri 

yazılacaktır. 

3) Adres bilgisi yazılacaktır. 

4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır. 

5) Tevdi edilenin vergi numarası veya MERSİS numarası yazılacaktır. 

6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır. 

7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 13. 

maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı 

kuruluştaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir. 

 

 

 

 

 



 

 

Ek:2/b 

 

 

 

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ 

               (I) GENEL KURUL 

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket  

Genel Kurul Tarihi   

  

         (II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR 

Gündem No(*) Kullanılacak Oy Açıklama (**) 

1 KABUL     □ 

RET           □ 

 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş  

talimatın yazılmamış olması halinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 

Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin 

ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir. 
(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer “ret” oyu kullanma 
talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.  
 

 

T.GARANTİ BANKASI A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜK 
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