
D A V E T   İ L A N I 
 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 18 Ocak 2019 
Cuma günü saat 10.30'da, "Anafartalar Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus 
Altındağ/Ankara" adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Pay 
sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi 
olarak gönderebilir. Toplantıda, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer pay sahibi tüzel kişilerin 
temsilcilerinin kimlik, yetki belgesi ve imza sirküleri, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik, vekil 
aracılığıyla temsil edilecek gerçek kişi pay sahiplerinin vekillerinin ise noterlikçe aşağıdaki örneğe 
uygun olarak düzenlenmiş vekâletname, vekâletname noterden onaylı olmadığı takdirde 
vekâletnamenin yanı sıra vekâlet verenin noterden onaylı imza örneğini içeren belge ile birlikte hazır 
bulunmaları gerekmektedir.  

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
     Banka Meclisi  

 

GÜNDEM:  

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 

2- Banka Esas Mukavelesi’nin 14. maddesi A fıkrasında Banka Genel Kurul Toplantısının her yıl 
hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde 
toplanabilmesi yönünde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu’nun 16. maddesi 
uyarınca Genel Kurulun onayına arzı. 

3- Bankamız 2018 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususunun Genel 
Kurulun onayına arzı. 

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ: 

Sahibi olduğum ………..TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Anonim Şirketinin 18 Ocak 2019 tarihinde "Anafartalar Mahallesi İstiklal Caddesi 
No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara" adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında saat 10.30’da 
yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin 
karara bağlanması için oy kullanmaya ........................................................'yı vekil tayin ettim. 

VEKÂLETİ VEREN 
Adı Soyadı/Unvanı 

      Tarih ve imza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ  

ESAS MUKAVELESİ 
 
 

ESKİ METİN YENİ METİN 
 

Genel Kurul toplantıları ve oy hakkı 
Madde 14- A) Genel Kurul toplantıları 
Bankanın pay sahipleri defterinde yazılı bulunan hissedarlar, 

Bankanın Hissedarlar Genel Kurulunu teşkil ederler.  
 
Genel Kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve Banka 

Meclisinin tespit edeceği günde toplanır.  
 
 
Genel Kurul lüzumu halinde, Türk Ticaret Kanununda yazılı 

hükümler dairesinde fevkalade toplantıya davet olunur. 
 
Genel Kurulun toplantıya daveti, ilan ve toplantı günleri hariç 

olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. 

 

Toplantıya davet ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden 
başka, Ankara’da ve Banka Meclisince uygun görüldüğü takdirde 
Bankanın şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazetelerde yapılır. 

 
Toplantı günü, adresleri bilinen hissedarlara taahhütlü mektup 

gönderilmek suretiyle de bildirilir. 
 
Banka Meclisi tarafından hazırlanacak gündem, Genel Kurulu 

toplantıya davete ait ilan ve davet mektuplarında gösterilir. 
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