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$iRKETLER YASASI
(FASIL 113,28/1974, 711977)
HisSELERLE TAHOiT EOiLMi$ $iRKET
KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTO.
ANASQZLESME
1. $irketin Adt "Kibns Vakiflar Bankasi Ltd."'dir.
2. $irketin merkezi Lefkosa'dadrr.
3. $irket, Bankacihk alanmda faaliyet yapacaktrr. Bankacrhk faaliyetlerini yerine getirirken
yururlukte bulunan Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti Bankacrhk Yasasi ve diger ilgili ve
yururlukteki yasal mevzuat hukurnlerine ve bunlar tahdmda rsdar olunrnus tuzuk,
yonetrnelik, teblig ve Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti Merkez Bankasmm duzenleyici
islernlerine, srrurlandumalanna. izinlerine, ozel nitelikli kararlanna ve onaylanna tabi
olarak asaqrdaki faaliyetleri ve hizmetleri qerceklestirecektir:
a)-Mevduat Kabulu,
-Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme islernleri,
-Nakdi ve kaydi oderne ve fon transferi islemleri, muhabir bankacihk veya cek
hesaplanrun kullanrlrnast dahil her turlu odeme ve tahsilat islemleri,
-<;ek ve diger kambiyo senetlerinin satm alma islemleri,
-Saklama hizmetleri,
-Kredi Kartlan, banka kartlan ve seyahat cekleri gibi oderne vasrtalanrun ihraci
ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yurutulmesi islernleri,
-Efektif dahil kambiyo islernleri, para piyasasi araclanrun alrrm ve saturn, kryrnetli
maden ve taslann ahrru, satrrru, veya bunlann emanete almmasi islemleri,
-Ekonomik ve finansal gostergelere, sermaye piyasasi araclarma, mala, kryrnetli
madenlere ve dovize dayall, vadeli islern sozlesmelerinin, opsiyon
sozlesmelerinin birden fazla turev aract iceren basit veya karrnasrk yapidaki
finansal araclarm ahrru, satrrru ve aracihk islernleri,
-Sermaye piyasasi araclanrnn ahrn ve satrrm ile geri ahrn veya tekrar satrrn
taahhudu islernleri,
-Sermaye piyasasi araclanrun ihra9 veya halka arz yoluyla satl~ma araclilk
i~lemleri,
-Daha once ihra9 edilmi~ olan sermaye piyasasl ara91anmn araclilk maksadlyla
allm satlmmm yurutulmesi i~lemleri,
-Ba~kalan lehine teminat, garanti ve sair yukumlUluklerin ustlenilmesi gibi garanti
i~lemleri,
-Yatlnm danl~manllgl i~lemleri,
-Portfoy i~letmeciligi ve yonetimi,
-Faktoring ve Forfaiting i~lemleri,
-Bankalararasl piyasada para allm satlml i~lemlerine araclllk,
-Sigorta acenteligi ve bireysel emeklilik araclilk hizmetleri,
-icar~a ~~~e'~ase)
f.ina~sman i~lemleri.
..
-Kuze ~Uj~!6·'l'.,"'rfG,~:
,.hunyetl Bankaclilk Yasasl tahdmda, Kuzey Klbns Turk
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Cumhuriyeti Merkez Bankasi tarafrndan
ilgili diger faaliyetler ve hizmetler.

belirieneeek

ve izin verileeek bankacrhkla

b) Banka ihtiyaclan icin mal veya hizmet edinmek ve/veya alaeaklardan
edinmek ve/veya sahip olunan mallan elden cikarmak,

dolayi mal

e) Kuzey Krbns TOrk Cumhuriyeti'nde
sube acrnak, sirket kurmak veya kurulrnus
sirketlerde pay edinmek, yurt drsmda sube veya temsileilik acrnak, sirket kurmak
veya kurulrnus sirketlerde pay sahibi olmak.
d) Kuzey Kibns TOrk Cumhuriyeti'nde
faaliyet gosteren bankalarla ve yurt drsmda
faaliyet gosteren bankalarla, yurticinde ve yurtdrsmda i~birligi yapmak, onlan
temsil etrnek.acenteliqini
yapmak ve onlan temsilei, aeente, mOmessil olarak tayin
etmek,hisse senetlerinden satm almak, satmak veya bankanm hisselerini baska
bankalara satmak.
e) Bono, police, tahvil, teminat ve eiro edilebilir her torlO kryrnetf evrak keside etmek,
tanzim etmek, kabul etmek, iskonto etmek, imza etmek, ihrac etmek. Menkul
Kryrnetler Borsas: mevzuat hOkOmlerine tabi olarak, Menkul Kiyrnetler Borsasr'na
Oyelik icin basvurmaya, Oye olmaya, Borsa'da olusacak Hisse Senetleri
Piyasasr'nda, Tahvil ve Bono Piyasasi ile Vadeli lslernler Piyasasr'nda halka arza
aracihk yapmaya, ahrn satrrn aracihq: yapmaya, portfoy yonetieiligi ve yatmrn
damsmanhq: konulannda faaliyet gostermeye yetkili olmak. Menkul Kryrnetleri
temsil eden veya ihrac edenin mali yOkOmlOIOklerini iceren belgelerin, aracrlrk
arnacryla baskasi nam ve hesabma veya baskasi hesabma kendi narmna veya
kendi nam ve hesabma ahrn satrrn yapmak ve her tOrlOozellestirrne proje ve

islemleri ile birlesme islemleri ile i~tigal etmek.
f) $irketin uygun goreeegi sekillerde ve ozellikle sirketin meveut ve mOstakbel
mallanna talep edilrnernis sermaye de dahil olmak Ozere tamamen veya krsrnen
mOkeliefiyet tahmil ederek borclanrnak veya para temin etmek.
g) satm almak istirak taahhOdOnde bulunmak suretiyle ayru dalda baska bir sirket
veya kurulusun hisse senedi veya sermaye hisselerine veya diger menfaatlerine
sahip olmak, mOkeliefiyetlerini devralmak.
h) $irketin kurulmasr, teseili, sermayesi ve hisse senedi ile ilgili yapilan masraflan
klsmen veya tamamen ~irket kaynaklarmdan odemek.
I) $irketin muamele yapabileeegi veya ~irket menfaatma olduguna inamlan ruhsat,
iear ve telif haklan ic;inmOraeaatta bulunmak ve bun Ian satm almak.

j) Ayni veya ~ahsi menkul veya gayrimenkul herhangi bir mOlkOhibe olarak kabul
etmek veya hibe etmek. Herhangi bir ta~mmaz mall satm almak, kiralamak veya
mObadele etmek veya herhangi bir ~ekilde iktisap etmek ve bu gibi ta~mmaz mallan
~dareetm,e.~",~@m~lCip?~~ etme~ veya yOkOmlOIOkaltma koymak veya herhangi bir
1~lemetalq1J,;t.~!~\a'k,~eya.·.I~k~~af
ettlrmek.
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k) Herhangi bir tasrrur mall veya menkul krymeti satin almak, kiralamak veya rnubadele
etmek veya herhangi bir sekilde iktisap etmek ve bu gibi tasrrur rnallan veya menkul
kryrnetleri idare etmek, satmak, rehin etmek veya yukurnluluk altma koymak veya
herhangi bir islerne tabi tutmak.
I) Her riske kars: her turlu sigorta isleri ile istiqal etmek gayesiyle, sirket kurmak,
tesis etmek ve/veya baska sigorta sirketlerinden hisse satin alarak ortak olmak
ve/veya sigorta sirketlerine acentelik yapmak.
4. ~irket hissedarlanrun sorurnluluqu srrurhdrr.
5. "Sirketin Sermayesi her biri 1,-TL (Bir'Turkl.irasr) olmak uzere 70.000.000,(Yetrnislvlilyon) adet hisseden olusan 70.000.000,-TL (Yetmisjvlllyon'Iurkl.irasn'ndan
ibarettir.
Her biri 1,-TL (Bir'Iurkl.irasr) olmak uzere 70.000.000 (Yetrnislvlilyon) adet hisseden
olusan 70.000.000,-TL (Yetmislvlilyon'Iurkl.irasr) ~irket Sermayesi asaqrdaki
oranlarda olmak Ozere :
i- Hisselerin %51 'i (yuzde ellibiri) Krbns Vakiflar idaresine;
ii- Hisselerin %24'u (yuzde yirmidordu) T.C.M. Konsolide Fonu lnkisaf
Sandrqrna ;
iii- Hisselerin %15'i Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.'na ;
iv- Hisselerin %10'u (yuzde onu) Ozel ~ahlslara;
daqrnrm yapilacaktrr.
Biz asaqrda isim ve adresleri verilen sahrslar bu Ana Sozlesrne mucibince bir
sirket kurmayi arzuladrqirruz: ve her birimizin asaqrda isimlerimizin karsismda
gorulen miktarlarda sirketin sermayesinde hisse almayi kabul ve deruhte
ettigimizi beyan ederiz.
KIBRIS VAKIFLAR BANKASININ KURULUSU iLE iLGiLi
KURUCU OYELER LisTESi
Srra
No

ADRES

iSiM

ME~GULiYET

HisSE
ADEDi
5882

K.vaklflar ldaresi t.efkosa
K.vaklflar ldaresi
2
Rauf Onsal V.idaresi, Lefkosa. Yon.Kur.Baskaru
2
Ozer Hatay"
"
Yon.Kur.Uyesi
2
Huseyin San"
"
Yon.Kur.Uyesi
2
Zihni Durrnus Oorne Hotel - Girne Kontrolor
2
6
Arif Sezerli"
"
"Metr'de
Otel
2
7
Peran Beyaz"
"
"Muhasebe
~efi
8
Herqul Fevzioqlu
"
"
Resepsiyon Memuru 2
2
9
Cahit Huseyin
Saray Otel-Lefkosa ~ef A~91
2
10
Salih Kanatll"
"
"
~ef A~91
100
11
TCM Konsolide Fonu.lnkisaf Sandlgl- Letkosa-Devlet
t.efkosa 10 _Mp.r;t.4,aa.2
YUkandaki~z~!~tr':F~ohTtI~r: AClk isim: 1. Ek~~m F.Sarper
':/ ~~~,._i.;
2. Guner Cakm
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~iRKETLER YASASI
(FASIL 113, 28/1974, 711977)
HisSELERLE TAHDiT EDiLMi~ ~iRKET
KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LiMiTED
TOZOK
1. $irketler Yasasi (Fasil 113, 28/1974 ve 7/1977) Birinci Listesinde (First Schedule)
gorulen A Cetveli (Table A), a~agldaki nizamlarla degi~tirilmi~ ve etkilenrnis halinde ve
yururlukte bulunan Bankacrhk Yasasi ve Bankalarla ilgili yururlukteki diger Yasalar ve
bunlar uyarmca isdar olunrnus, Tuzuk, Emirname, Kararname ve Tebliqlere tabi olarak
Merkez Bankasrrun onayi ile uyqularur.
2. A Cetvelinin Birinci Krsrrundaki maddeler, (53,89, 90, 91, 92, 93 numaralardaki
maddeler haric) asaqrdaki maddeler tarafmdan tadil edilrnediqi takdirde oldugu gibi
uygulamr.
HisSE SENETLERi
3. Onceden kendilerine hususi haklar bahsolunrnus olan hisse sahipleri veya hisse
sahipler strufrrnn haklan mahfuz kalmak uzere sirketin hali hazirda rsdar edilmernis ve
zaman zaman isdar edilecek olan yeni hisseleri ya ternettu veya rey hakkr, kapitalin
iadesi veya sair hak bakrrrundan ruchanh veya tescilli veya sair herhangi bir hususi hak
veya hususi tahdidat ile, sirketin zaman zaman alelade bir kararnamesi ile tayin edeceqi
sekilde rsdar edilebilir.
4. Herhangi bir ruchanh hisse sirketin herhangi bir alelade kararnamesi ile su sartlara bagll
olmak uzere rsdar edilebilir. $oyle ki bu nevi hisseler sirketin takdir hakkrrun kullamlmas:
veya doqrudan doqruya sirketin onceden alelade bir kararnamesi ile tayin olunacak bir
sekil, sartlar veya tarzda itfaya tabi tutulabilir.
5. Herhangi neviden senedat isdan hususunda Yonetirn Kurulu Yasarun rnusaade ettigi
dellaliye veya komisyoncu ucretini odeyebilir,
6. Vasa icabmdan ve salahiyetli bir mahkemenin vereceqi emir tahtrnda olmak rnustesna,
hie bir sahsin sirketin senetlerini yed-i emin stffati ile tasarruf ettigi, veyahut herhangi bir
hissede rusfet hukukundan (equitable) rnutevellit veya sarta bagh mlistakbel veya
krsrnibir hakka veya herhangi baska bir salahiyete sahip olduqu sirket tarafmdan
tarunmayacaktrr. Her hisse senedi butun olarak kayrth sahibine aittir.
7. Sayet herhangi bir hisse senedi kayrp olacak olursa veya tahrip edilirse veyahut
okunmayacak hale gelirse yeniden isdar edilebilir. $u kadar ki, isdan icin Yonetim
Kurulunun munasip gorecekleri ~ahadet veya ~artlar yine Yonetim Kurulu tarafmdan
tayin edilecektir. Yonetim Kurulu tarafmdan munasip gorulurse 150.-TL'den az olmamak
uzere ucret almabilir.
HisSELER OZERiNDE ODEME EMRi
8. Yonetim Kurulu bedelleri klsmen odenmi~ hisse sahiplerine zaman zaman
munasip gore<;egr;rpi~t~r \Ie ~ekilde odeme yapmalan hususunda emir 91kanlabilir
(calls). Her tlts$~J~ahibi;91~aIlian odeme emrine uyarak taleb edilen meblagl Yonetim
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Kurulunun

tayin edeceqi yer ve zamanda yine Yonetirn Kurulunun

tayin edeceqi

sahrs

veya sahrslara odernekle mOkelieftir. Oderne emri ile tesbit edilen miktann, taksitlerle
odenrnesine Yonetirn Kurulu tarafmdan karar verilebilir.Odeme emirlerinin hisselerin
tahsisat sartlannda tayin edildigi gibi muayyen zamanlarda cikanlrnast sart degildir.
9. Bir oderne emri Yonetirn Kurulu tarafmdan odeme yaprlmasi hususunda karar verildigi
zaman isdar edilrnis farzolunacaktrr.
10. Bir oderne emri en az 14 gOnlOkvade ile isdar olunabilir ve hisse sahiplerine oderne
yer ve zarnaruru ve odernenin kime yaprlacaqmi gosteren 14 gOnlOkyazrh bir
ihbarname gonderilmesi icap eder.
11. Bir hisse senedinin rnusterek sahipleri oderne emirlerinin itfa edilmesi hususunda,
sahsen ve yekdigerlerinin kefaleti ile mesul tutulacaklardrr.
12. Yonetirn Kurulu, zaman zaman yeniden hisse senedi isdar ederken, bu hisse senetleri
hususunda ileride yapilacak olan oderne emirlerinin itfa sekli hususunda gereken
luzurnlu anlasrna ve hazrrhklan yapabilirler.
13. $ayet cikanlan bir oderne emrinin tayin ettigi gOnde herhangi bir hisse senedi sahibi
gereken oderneyi yapmayacak olursa, oderne emrinin tayin ettigi gOnden odernenin
vuku bulacajn gOne kadar, hisse senedinin ode me emrinin tayin ettigi gOndeki sahibi
odenrnesi icap eden rneblaq Ozerinden azami %5 veya Yonetirn Kurulunun alacaq:
karar uygulamr.
14. Yonetim Kurulu mOnasip gordOgOtakdirde herhangi bir hisse senedi hakkmda
odenmernis bulunan ve odenrnesi hususunda oderne emri henOz isdar edilrnernis
rneblaq: pesinen, tahsil edebilir. Boylece bir hisse senedi hususunda odenrnesi icap
eden rneblaqdan fazla para tediye eden sahrslara Yonetirn Kurulu ile bu gibi kimseler
arasmda yapilacak anlasrnarun tayin edeceqi nisbette faiz odenebilir.
TEVKiF HAKKI (LiEN) (iHTiYATi HACiZ)
15. Herhangi bir hisse senedi hususunda, boyle bir hisse senedi Ozerinde odenmemis
bulunan (ode me emri cikanlrms veya cikanlrnarrus olsun) rneblaqa karsrhk olarak
$irketin tevkif hakki vardrr, Ayni zamanda muayyen bir sahsin $irkete olan bOton
borclanna kar~lllk 0 sahsm namma kaYltli bOtOnhisse senetleri Ozerinde $irketin tevkif
hakkl mevcuttur.yonetim Kurulu diledikleri zaman herhangi bir hisse senedinin klsmen
veya tamamen bu madden in hOkmOnden muaf oldugunu ilan edebilirler. Tevkif hakkl
bir hisse Ozerinde odenmesi icap eden temettOlere de ~amildir.
16. Yonetim Kurulu uygun gorecegi bir ~ekilde, Ozerinde tevkif hakkl bulunan herhangi bir
hisse senedini satabilir. Satl~ hakkl, Ozerinde tevkif hakkl bulunan hisse hususunda
odenmesi icap eden bir meblagm vadesi gelmi~ oldugu zaman mevcuttur ve bu hak
hisse senedinin halihazlr sahibine veyahut halihazlr sahibinin 010 veya mOflis
bulunmasl dolaYlslyle hak kazanan kimseye mezkOr hisse senedi hususunda vadesi
gelmi~ alae~;;mesi
hususunda verilecek 14 gOnlOkbir ihbarname mOddetinin
ge9m~'tt~SQn~ls
lamlabilir.
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17. Bankacihk Yasasi ve altrnda
Bankasi'ndan onay almmasi
senedinin bu sekilde satrsim
boyle bir hisse senedini satm

crkanlan mevzuat hOkOmlerine aykm olmamak ve Merkez
sarti olduqu durumlarda onay almmasi kosuluyla, hisse
infaz edebilmek icin Yonetirn Kurulu herhangi bir kimseyi,
alan kimseye devretmesi hususunda tevkif edebilir.

sans hakki

kullarulan hisse senedine ait sirketin
hali hazrrdaki alacaqrnm itfasma tahsis olunacaktrr. MOtebaki rneblaq (hali hazirda
odenrnesi icap etmeyip ileride odenecek meblaqlarin tahsili hususunda hisse senedi
satrlrnazdan once Ozerinde $irketin mevcut tevkif hakkrna tabi kalmak sartiyle) $irket
tarafmdan hisse senedinin sans gOnOndeki sahibi narruna muhafaza edilecektir.Satm
alan hisse senedinin sahibi olarak tescil edilecek ve sans bedelinin nereye sarfedildigi
hususunda herhangi bir vecibeden vareste olacaq gibi sans muamelesinde bak: olacak
herhangi bir yolsuzluk ahcirun hakkrnda haleldar eylemeyecektir.

18. sans hasrlati , evvel emirde Ozerinde

HisSELERiN DEVRi (Transfer of Shares)
19. Bankacrhk Yasasi ve altmda crkarilan mevzuat hOkOmlerine aykm olmamak ve Merkez
Bankasi'ndan onay almmasi sarti olduqu durumlarda onay almmasi kosuluyla.Sirketin
herhangi bir hisse senedinin devir belgesi hem devreden ve hem de devralan
tarafmdan imza edilmelidir. Devralanm ismi sirket hissedarlan siciline kayrt edilinceye
kadar, devreden hisse senedinin sahibi olmaya devam etrnis sayrhr.
20.$irketin hisse senetleri asaqrda gosterilen sekilde veyahut da Yonetirn
Kurulunun tasdik edeceqi diger taammOm etrnis bir adet vechile yaprlacaktrr :

KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD.
LEFKOSA - KIBRIS
HISSE
DEVRI
Ben
:
sakinlerinden
asaqrda "devralan" olarak arulan
......................................... sakinlerinden
tarafmdan bana odenrnis bulunan
TL.
mukabilinde,
Limited
isimli
sirketin
............ numarall
adet hissesini bahis konusu devralana, benim tabi olduqum
muhtelif sartlara tabi olarak sahip olrnasi sartiyle devrederim ve ben, mezkOr devralan, soz
konusu hisseyi/hisseleri yukanda belirtilen sartlara tabi olmak Ozere devralrnayi kabul
ederim.
Lefkosa
20 .
Devreden
Devralan
$ahitler:
1

..

2

.

21. Bankactlrk Yasasl ve altmda 91kanlan mevzuat hOkOmlerine aykln olmamak ve Merkez
Bankasl'ndan onay almmasl ~artl oldugu durumlarda onay almmasl ko~uluyla,Yonetim
Kurulu, tasvip etmedigi kimselere yapllacak hisse devirlerini, hi9bir sebep
gostermeksizi[l kaf~·erm.~~ten imtina edebilir. Aym zamanda a~aglda gosterildigi
~ekilde, Oz7.~rQ·~~~irke:ti,~:b~Nevkif
hakkma sahip oldugu herhangi bir hisse senedinin
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devrini kaydetmekten istinkaf edebilir. Yonetirn Kurulu ayru zamanda her sene olaqan
umumi hissedarlar toplantrsi gOnOnden evvelki 14 gOn icinde hisse devri kayit islerini
durdurabilir. Yonetim Kurulu :
a) Her hisse devir muamelesi icin sirkete 150TL'den az olmamak uzere bir ucret tediye
edilrnedikce ve,
b) Devir varakasr, bahse mevzu hisse senedine, veya devredenin bu hakka sahip
olduqunu gosterecek ve luzumu Yonetirn Kurulu tarafmdan arzu edilen diger
herhangi bir vesikaya merbut olarak sirkete verilmedikce herhangi bir hisse devir
varakasiru tarurnaktan istinkaf edebilir.

HisSELERiN iNTiKALi (Transmission of Shares)
22. Bankacrhk Yasasi ve altmda cikanlan mevzuat hOkOmlerine aykm olmamak ve Merkez
Bankasr'ndan onay ahnrnasi sarti olduqu durumlarda onay almmasi kosuluyla, bir
hissenin butunune sahip bir kimsenin olurnu halinde, boyle bir hisseye sahip olarak
sirket tarafmdan tarnnacak yegane sahrs terekenin infaz veya idare memurlan
olacaktrr.lki veya daha fazla sahrslar narruna kayrth bir hisse sahiplerinden birisinin
olurnu halinde, hayatta kalan veya kalanlar hayatta kalanrn da olumu halinde,onun
terekesinin infaz veya idare memurlan boyle bir hissenin yegane sahibi olarak
tarunacaklardir.
23. Bankacihk Yasasi ve altmda cikanlan mevzuat hOkOmlerine aykrn olmamak ve Merkez
Bankasr'ndan onay almrnasi sarti oldugu durumlarda onay almmas: kosuluyla,
herhangi bir hissedann olurnu veya iflast dolayistyle $irketin hisse senetlerine sahip
olma hakkrru kazanan kimse, dilerse Yonetirn Kurulunun tayin edeceqi ve IOzOm
gordOgOsahadeti ibraz sureti ile rnezkur hissenin aS11sahibi olarak tescil edilebilir.
Boyle bir kimse dilerse mevzu bahis hissenin aS11sahibi olarak kaydolunrnayrp, aS11
sahibi irnis gibi mezkOr hisseyi alarak temlik edebilir. Yalruz, her iki halde de, Yonefirn
Kurulunun temlik muamelesini tarumarnak hususundaki salahiyeti baki kalacaktrr.
24. Bir hissedann vefati veya iflast dolayrsiyle herhangi bir hisseye sahip olma hakkrru
kazanan bir sahrs mezkur hissenin kayrth sahibi imi~ gibi temettO veya sair herhangi bir
menfaata hak kazanacaktrr, Su kadar ki, boyle bir kimse hissedar olarak kayrt
olunmazdan once, hisse sahiplerinin sirket toplantrlan hususundaki haklanna sahip
olmayacaktlr.

HisSELERE EL KONULMASI (Forfeiture of Shares)
25. Eger bir hissedar bir odeme emrini veya odeme emrinin herhangi bir klsmml tayin
olunan gOnde itfa eylemezse, Yonetim Kurulu tayin olunan gOnden sonra odeme
emrinin itfa edilmemi~ kaldlgl mOddet zarfmda mezkOr hissedara bir ihbarname
gondererek, itfa edilmemi~ odeme emri veya odeme emrinin herhangi bir klsmmm
ge9mi~ gOnlerin faizleri ile birlikte odenmesini, mezkOr hissedardan talep edebilir.

edilmediqi takdirde oderne emrine tabi olan boyle bir hisseye el konulacaqrru
bildirecektir.
27. Hakkmda ihbar vaki olan herhangi bir hisse senedine ihbarda zikrolunan
odenrneden once Yonetirn Kurulunun bir karan ile el konabilir.

rneblaq

28. EI konulan bir hisse senedi Yonetirn Kurulunun tayin edeceqi tarz ve seraite tabi olmak
uzere satrlabilir veya hakkmda baska suretle muamele yapilabilir.Keza
boyle bir
satrstan once herhangi bir zamanda el koyma muamelesi Yonetirn Kurulunun tayin
edeceqi sartlara tabi olmak uzere feshedilebilir.
29. Hisselerine el konulan bir hissedar, el konulrnus hisseler hususunda hissedarliktan
cikacaktrr: fakat el konulma gOnOnde vadesi gelmil? ode me emri veya oderne emrinin
herhangi bir krsrmru itfa hususunda $irkete borclu kalacaktir. Mamafih bu husustaki

borcu $irket el konulan hisselerin nominal kryrnetini tahsil eyledigi zaman itfa edilrnis
addolunacaktrr.
30. Beyanati verenin $irkette bir Yonetirn Kurulu Oyesi olduqunu ve boyle bir beyanatta
zikredilen bir gOnde bir hisseye $irket tarafmdan el konulduqunu ifade eden bir
beyanname boyle bir hissede hak iddia eden bilumum sahrslar aleyhine rnezkur
beyanatta zikredilen vakalar hususunda kat'i bir delil olacaktrr. Boyle bir beyanname el
konulan hissenin satisma mukabil $irket tarafmdan verilen makbuz ile birlikte hisseye
sahip olunrnasrna hak bahseder ve hisseyi satm alan sahrs $irket hisse siciline hisse
sahibi olarak kayit olunur.Satm almak hususunda vermis olduqu pararun nereye sarf
olunacaqrru satrn alan tayin etmekle mOkelief degildir. Ayru zamanda el konulmak veya
satrs muamelesinde mevcut herhangi bir uygunsuzluk, satrn alan sahism boyle bir
hisseye sahip olabilmek hakkrna halel getirmez.
31. Bu tuzukle hisselere el konulmasi hususunda mevcut hukurnler bir hissenin isdan
hususunda mevcut hukumler dolayisryle muayyen zamanda odenmesi icab eden
paralann (ki bu paralar prim seklinde veya hissenin odenrnesi seklinde olabilir) tediye
edilmedigi hallerde de tatbik edilebilir.
SERMAYENiN ARTIRILMASI
32. Bankacrlrk Yasasi ve altrnda crkarilan mevzuat hukurnlerine aykm olmamak ve Merkez
Bankasi'ndan onay almmasi sartt oldugu durumlarda onay almmast kosuluyla.Sirket
zaman zaman alelade bir Genel Kurul karan ile rnezkur kararda gosterecegi sekilde ve
tesbit edilecek kiyrnet ve adette hisselere aynlmak Ozere sermayesini artlrabilir.
33. Yeni hisseler, Isdanna karar veren Genel Kurulun tayin edecegi ~artlara tabi olmak
Ozere ve yine mezkOr Genel Kurulun tesbit edecegi rO<;hanhaklan ile Isdar olunabilir.
Eger Isdar eden Genel Kurul bu hususta bir karar almaml~ ise $irket Yonetim Kurulu
bu haklan ve ~artlan tesbit edebilir. Isdar edilecek yeni hisseler bilhassa temettO, ~irket
mevcudatmm taksimi ve rey baklmmdan rO<;hanllveya tecilli olmak Ozere Isdar
olunabilir.
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34. $irket genel ,!Gi:~rt~p~I~:~hSJ,
. ..yenihisse Isdanna karar vermezden once, Isdar olunacak
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yeni hisselerin veya bu hisselerin bazilanrun evvel emirde hali
hissedarlara, hisseleri nisbetinde teklif olunmasrru karar altina
olunacak yeni hisselerin rsdan veya taksimi hakkmda herhangi
bir karann verilrnediqi ahvalde hisseler iptidai sermaye mevcut
irnis gibi muameleye tabi tutulacaktir.

hazrrda mevcut
alabilir; ve isdar
bir karar alabilir. Boyle
hisselerin bir parcasi

35. Yeni hisse ile rhdas olunan sermaye; yeni hisselerin isdan hususundaki seraitte
tesbit olunacak olan hukumler mOstesna, sirketin iptidai sermayesinin bir parcast
telakki olunacak ve isbu tuzukte oderne emirlerinin ve taksitlerin itfasi hisselerin temliki
ve intikali, hisselere el konulmasi hisselerin tevkifi ve teslimi hususundaki hOkOmlere
tabi olacaktrr.

SERMAYENiN TAOiLi (Alteration of Capital)
36. $irket alelade bir Genel Kurul karan ile asaqrdaki sermaye tadilatrru yapabilir;
a) $irket hisselerini mezcedib sirket sermayesini, mevcut hisse krymetlerinden
daha yOksek kryrnette hisselere taksim etmek.
b) Mevcut hisseleri veyahut bazrlanru $irket tuzuqunde gosterilen kryrnetten
daha k090k hisselere taksim etmek.
c) Karann ge9tigi gOnden once ahnrnarms veya almmast hususunda mukavele
yaprlmarrus olan hisseleri iptal edebilmek ve bu iptal edilen hisseler
nisbetinde azaltmak.
37. $irket, Bankacihk Yasasi kapsarnmda Merkez Bankasi onayi ile, mahkemede de tasdik
olunacak, KKTC'de yapilacak hususi bir Genel Kurul karan ile Vasa cercevesi
dahilinde sermayesini azaltabilir.
GENEL KURUL TOPLANTILARI (General Meetings)
38. $irket, bir yildaki baska herhangi bir toplantisma ek olarak her YII, yrlhk genel kurul
toplantrsi olarak bir genel kurul toplantrst yapar ve toplanti davetiyelerinde de toplantryi
yrllrk genel kurul toplantrsi olarak gosterir.
$irketin bir yrlhk genel kurul toplantrsi ile mOteakip genel kurul toplantrst arasmda
gegecek sure 15 aydan daha uzun olamaz. Yrlhk genel kurul tcplantrsi direktorlerln
saptayacaqi tarih ve yerde Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde yaprhr.
39. Yukandaki paragrafta bahsolunan toplantrlar alelade (olaqan) genel kurul toplanttlardir:
sair herhangi bir genel kurul toplantrsi fevkalade (olaqanustu) genel kurul toplantrsi
addolunur.
40. Yonetirn Kurulu uygun gordOgOzaman olaqanustu (fevkalade) genel kurul toplantrsi
9aglrabilir. Ayru zamanda Yonetirn Kurulu, hissedarlann Vasa tahtrnda yapacaklan bir
talep Ozerine genel kurul toplantlslnl davet etmekle mOkelieftirler.

tarzda veyahut da sirketin genel kurul toplantilannda
zaman zaman tayin edeceqi
tarzda bir ihbarname verilecektir. $u kadar ki bir ihbarnamenin herhangi bir hissedar
tarafindan almrnarnasr umumi toplantrrun, mesruiyetine halel getirmeyecektir.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA USUL
42. TemettO ilan edilmesi, hesap, bilanco ve yonetirn kurulu ile rnurakip (denetici)
raporlannm incelenmesi, aynlacak olan yonetirn kurulu Oyelerinin yerine baskalanrun
secimi ve rnurakiplann atanmasi ve Ocretlerinin kararlastrnlrnast drsmdaki olaqan ustu
bir genel kurul ve Yllilk (olaqan) genel kurul toplantrlarmda gorOlen tom isler hususi
(ozel) islerden addolunur.
43. NisAB:Hisse sermayenin en az %75 (yOzde yetrnisbesine) sahip olan ve sahsen veya
temsilen hazir bulunan 09 hissedar genel kurul toplann nisabidrr ve lazirn gelen nisap
ise baslarnazdan once haztr olmadikca hicbir gene I kurul toplantrsmda i~ gorO~Olemez.
44. Eger yukanda bahsolunduqu sekilde, hissedarlar veya Yonetirn Kurulu tarafmdan
9agnlan bir genel kurul toplantrst saatinden azami yanm saat zarfinda 43. maddede
belirtilen nisap hasrl olmazsa toplanti mOnfesih addolunur.
45. Yonetirn Kurulu Baskaru her genel kurul toplantrsmda Baskan olacak ve toplantryi idare
edecektir.
46. $ayet boyle bir Baskan yoksa veya herhangi bir toplanti saatinden 15 dakika zarfmda
hazrr bulunmazsa veyahut Baskan olarak toplantryi idare etmek istemiyorsa, Yonetirn
Kurulu Oyeleri aralanndan birisini toplantryi idare etmek uzere Baskan tayin ederler.
Eger Yonetirn Kurulu Oyeleri mevcut degilse veya Baskan olarak toplantryi idare
etmekden imtina ederlerse hissedarlar aralarmda toplantiyi idare etmek uzere bir
baskan secerler.
47. Baskan, nisap (yeter sayi) bulunan herhangi bir toplantrdaki Oyelerin nzast ile
toplantiyi bir vakitten baska bir vakite ve Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti smrrlan
iceristnde bir yerden ba~ka bir yere erteleyebilir ve toplantldaki Oyelerin talep etmesi
halinde de ertelemek zorundadlr; Ancak, ertelenmi~ herhangi bir toplantlda
tamamlanmaml~ kalan i~lerden ba~ka herhangi bir i~ yapllmaz. Bir toplantl 30 ya da
daha 90k gOn i9in ertelendiginde esas (asli) toplantlda yaplldlgl gibi, toplantmm
ertelendigi hakkmda bildirimde bulunur. 30 gOnden daha az ertelenen toplantllarda
yapllacak i~ hakkmda bildirimde bulunmak gerekmez.
48. Herhangi bir genel kurul toplantlsmda hissedarlann reyine arzolunan bir karar el i~areti
vermek sureti ile ge9irilecektir. EI i~areti ile oylama yapllmazdan once herhangi bir
hissedar yazlll rey usulOnOtalep edebilir. Boyle bir yazlll talep olmadlk9a toplantl
ba~kanmm herhangi bir karann ekseriyetle, ittifakla veya belli bir 90gunlukla ge9tigini
veya reddedildigini bildirmesi ve bu hususta zablt defterine bir kaYlt dO~OrOlmesi
Ozerine ; boyle bir kararm ge9mi~ oldugu katiyet kesbeder ve boyle bir karann ge9mi~
oldugunu isbat i9in hazlr bulunan rey sahiplerinin adedinin ve lehte veya aleyhte
kullanllan re~l~rin~.aY~ll)ln isbatma 10zOmkalmaz. Ancak herhalOkarda gerek el
i~areti, gerE~J(~e·,Y~.zll(OYJaliJlaya
ba~buruldugunda rey kullanmada hazlr bulunan veya
I
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temsil olunan her hissedar sahip olduqu hisse senedi kadar rey sahibi

olacaktrr.

49. Yazrh rey talep edildigi zaman toplanti baskaru reylerin nasrl verileceqini tayin eder ve
rey sayirm neticesi yazrh rey talep edilen toplantrmn kararrm teskil eder.
50. EI isareti ile veyahut yazih yapilan bir rey sayrmrnda esitlik hasrl olursa, toplanti
baskarurun ikinci veyahut ayrrt edici bir reyi daha olacaktrr.
51. Bir Baskan secirni veya toplantrrun ertelenmesi hususunda taleb edilen yazih rey usulO
derhal tatbik edilmelidir. Sair herhangi bir hususta talep edilen yazih rey usulO toplann
baskarunm tayin edeceqi vakitte icra edilebilir.
HisSEDARLARIN OYLAMASI
52. Hususi surette secrne hakki sartma tabi olarak isdar edilen hisse sahiplerinin haklan
mahfuz kalmak uzere el isareti, gerekse yazrh rey kullanmada hazrr bulunan veya
temsil olunan her hissedar sahip oldugu hisse senedi kadar rey sahibi olacaktrr.
53. Bir hissenin rnusterek sahipleri varsa, sahiplerden toplantida hazrr bulunan veya temsil
edilen herhangi birisi mezkur hissenin yegane sahibi irnis gibi rey kullanabilir.Sayet
rnusterek sahiplerden birden fazlasi toplantrda hazir bulunuyor veya temsil ediliyorsa,
rey kullanma hakki sadece, hissedarlar sicilinde ismi ilk yazih olana aittir.
54. Sahip bulunduqu hisse Ozerinde odenmernis olup da halihazrrda vadesi gec;mi:;;bir
oderne emri veya sair alacaklar bulunan bir hissedar genel kurul toplantrlarmda hazir
bulunmak veya rey kullanmak hakkmdan mahrumdur.
55. Bir hissedarm rey verme ehliyetine, reyin kullamldlgl toplanti veya ertelenrnis toplantida
itiraz edilebilir. Bunun haricinde itiraz edilemez. Boyle bir toplantida kullarulmasi men
edilrnernis bir rey her maksat ic;inmesru addolunur. Vaktinde yaprlan ehliyete itiraz,
toplantrrnn baskaruna sunulur ve toplanti baskarnrnn bu husustaki karan katidir.
56. Rey kullanmak hususunda mOmessil tayini, tayini yapanm veya salahiyetli vekilinin
(attorney) irnzasrru hamil bir varaka ile mOmkOndOr.Eger tayini yapan bir tuzel ki:;;i
(Corporation) ise mezkur tuzel kisinin rnuhurunu hamil bir varaka veya bu hususta
salahiyettar kilmrms resmi vekilinin imzasi sarttrr.
57. Rey kullanmak hususunda mOmessil tayin eden varaka veya boyle bir varakarun
imzasma salahiyet veren resmi vekaletname varsa, ikisi birlikte, boyle bir reyin
kullarulacaqt toplantmm veya ertelenmis toplantrrun saatinden en az 48 saat once,
:;;irketin resmi ofisine yatlnlmasl gereklidir. Aksi takdirde mOmessil tayini batll
addolunacaktlr.

KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. SEKRETERLiGi
LEFKO$A,
Krbns Vakrflar bankasi Ltd'de hissedar I hissedarlar bulunan ben I biz

Ii

............................... 20 ..... tarihinde yaptlacak $irketin (alelade veya fevkalade) Genel Kurul

Toplantrsmda veyahut mezkur toplantrrun ertelendiqi gOnde benim I bizim narrurna I
narrurruza ve benim I bizim tarafrrndan I tarafirruzdan reyimi I reyimizi kullanmak uzere
................................... 11
1 veyahut olmazsa
II
1
isbu varaka ile mezun krlanrn I krlanz,
A91k isim ve Soyadl
imza

20

senesi

aymln

gOnOnde imza edilrnistir.

Umumi bir rey kullanma vekaletnamesi herhangi bir hissedar tarafmdan herhangi bir
kimseye ; herhangi bir toplanti hususunda, veya bu toplantrrun veya herhangi bir
toplantrrun ertelendiqi gOnlerde kullarulmak uzere verilebilir. Boyle bir vekaletname,
vekaletname verenin $irkete mezkur vekaletnameyi iptal ettiqine dair yazrh ihbarda
bulunmasma kadar yururlukte kalacaktrr. Rey vermek hususunda umumi bir vekaletname
a~agldaki sekilde veya ahval veya seraite gore rnurnkun mertebe bu ~ekle yakrn olrnalrdtr
KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. SEKRETERLiGi LEFKO$A,
Krbns Vakrftar
Bankasi
Limited'de
hissedar/hissedarlar
bulunan
ben I biz
.............................. 11
herhangi bir zamanda yaprlacak $irketin herhangi
bir toplantrsmda ve boyle toplantrlarm ertelenecegi herhangi bir gOn beni I bizi temsil etmek
uzere
11
10 olmazsa
II
.................. 1 isbu varaka ile mezun krlanrn I krlanz. Onlardan herhangi birisi herhangi bir
kimseyi yazrh olarak benim I bizim narruna I narrurruza rey kullanmaya mezun krlabilir. lsbu
vekaletname bizim tarafirruzdan iptal edildiqine dair $irkete yazih ihbar vaki oluncaya kadar
herhangi bir toplanti icin ve herhangi bir toplantmm ertelendiqi gOnde kullarulrnak Ozere
gec;;erliolacaktrr.
A91k isim ve Soyadl
imza

20

senesi

aymln

gOnOnde imza edilrnistir.

59. Hissedarlara herhangi bir kararin leyhine veya aleyhine rey kullanmak ftrsati verilmek
isteniyorsa rey kullanmak hususunda mOmessil tayin varakasi a!?agldaki sekilde veya
imkan ve seraitin musaadesi nisbetinde rnurnkun mertebe asaqrdaki sekile yakrn
olacaktrr.
KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. SEKRETERLiGi LEFKO$A,
Krbns Vakrtlar Bankasi Ltd., de hissedar/hissedarlar ben I biz..........................
II
............... 20 senesi
aylnln
gOnOnde yapilacak $irketin (yrlhk
veya fevk~J~?~') gehe!,K~~ul toplantismda benim I bizim taraflmdan I taraflmlzdan reyimi I
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reyimizi
kullanmak
.................... II

Ozere

II
mezun kilanm I krlanz.

veya

0

olmazsa

lsbu varaka karann leyhine I aleyhine rey vermek Ozere kullanrlacaktrr baska suretle
talimat verilmedikge
hangisi ise ciziniz.

mOmessil uygun gordOgO sekilde

rey kullanacaktrr.lstenilrneyen

Acik isim ve Soyadl

20

senesinin

aymm

gOnOnde imza edilrnistir.

60. Rey kullanmak hususunda verilen vekaletname yazrh rey kullarulrnastru talep etme
salahiyetini de bahsetrnis addolunur.
61. Yonetirn Kurulu Oyeleri'nin sayrsi 7(Yedi)'dir;
i) Oyelerin dorcu Krbns Vakrflar ldaresi ;
ii) Oyelerin ikisi TOrk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu lnkisaf Sandlgl;
iii) Oyelerin biri TOrkiye Vakrflar Bankasi TOrk Anonim Ortakllgl;
tarafmdan onerilir.
Kuzey Kibns TOrk Cumhuriyeti Bankacihk Yasasi tahdmda Genel MOdOrYonetirn
Kurulu'nun dogal Oyesidir ve Turk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu lnkisaf Sandrqr'run
bir kontenjarurn kullarur. Genel MOdOrnamzeti Kuzey Krbns TOrk Cumhuriyeti Merkez
Bankasmrn onayi icin gonderilir, onaylanmasi halinde Bakanlar Kurulu tarafmdan
atarur.
Kibns Vakiflar idaresi'ni temsil edecek Oyeler Basbakarun onertsl Ozerine, Kuzey Klbns
Turk Cumhuriyeti Merkez Bankastrun onayt icin qonderlllr.onaylanmasr halinde
Bakanlar Kurulu tarafmdan atarur.
62. Bir Yonetirn Kurulu Oyesinde $irkette Hissedar olma sarti aranmaz. Yonetirn Kurulu
Baskaru, i9 Sistemlerden Sorumlu Oye, Genel MOdOrve diger Yonetim Kurulu
Oyeleri'nin atanrnalan, Kuzey Krbns TOrk Cumhuriyeti Bankacihk Yasasi ve diger ilgili
ve yOrOrlOktekiyasal mevzuat hOkOmlerine ve bunlar tahdmda isdar olunrnus tuzuk,
teblig, yonetrnelik ve Kuzey Kibns TOrk Cumhuriyeti Merkez Bankasmm dOzenleyici
i~lemlerine, slmrlandlrmalanna, izinlerine, ozel nitelikli kararlanna ve onayma tabi
olarak gergekle~ir.
ilgili yasal mevzuat hOkOmleri geregince, Yonetim Kurulunun salt 90gunlugunu
olu~turan Oyelerin mesleki tecrObeye ve egitim ko~ullanna sahip olmasl ~arttlr. Salt
90gunlugun dl~mda kalan Yonetim Kurulu Oyelerinin mesleki tecrObe hari9 Genel
MOdOr'de aranan egitim ko~ullarml ta~lmasl ~arttlr.
63. Madde 61'de onerilen ve atanan Yonetim Kurulu Oyesi namzetleri Genel MOdOrhari9
Genel Kurul'da se9ilir. Yonetim Kurulu Ba~kam, Klbns Vaklflar idaresi temsilcilerinden
biri olur.
64. Gen::~~@~~t
Gen7~:~~~~~~r4~~~
.~ ~f.
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Olaqan Genel Kurul Toplantrsmda sona erer. Her YII ikiser Oye yenilenir.ilk
uygulamada, 36.0lagan Genel Kurul toplantrsmdan (2019 YIII nisan aymdan) itibaren
birinci YII sonunda (2020 YIII nisan ayrnda) ve ikinci YII sonunda (2021 YIII nisan
ayrnda) gorevden aynlacak ikiser Oye ad cekrnek suretiyle belirlenir. Ad cekrne
islernleri Yonetim Kurulu Toplantrsmda yapthr ve karar defterine kaydedilir. Birinci
YII(2020 yrlmda) kurada adi cekilen ve 37.0lagan Genel Kurul'da yeniden atanan
Oyeler veya yerlerine atanan Oyeler ikinci YII(2021 yrhnda) yapilacak kura cekirnine
katrlrnayacaktrr.

lc Sistemlerden

Sorumlu Oyenin hizmet sOresi yasal sOresi sonunda veya yerine
atanacak Oyenin onayt ile biter. Gorevden aynlan Oyelerin yerine gorev yapacak Oyeler
Madde 61 'deki usule gore atarur. Tvakrtlar Bankasi T.A.O'm temsil eden Oye haric,
diger Oyeler gorev sOreleri dolmadan madde 76'daki gerekgeler olusrnaksizm gorevden
allnamazlar. Oyelerin gorev sOreleri sonunda yeniden atanmalan mOmkOndOr.
65. Vazifeden aynlan bir Yonetirn Kurulu Oyesi yeniden secilme ehliyetini haizdir.
66. Yukanda bahsedildiqi gibi Genel Kurul Toplantrsinda da bir Yonetirn Kurulu Oyesi isten
aynldlgl zaman ayni Genel Kurul Toplantrsmda yerine baska birisi tayin olabilir.
67. Eger Yonetirn Kurulu Oyesi secirni yaprlmas: icap eden herhangi bir toplantrda
vazifeden cikan Yonetirn Kurulu Oyeleri yerine yeniden yenileri secilrnezse ;
toplantrya tOzOgOn44.maddesi uyannca devam edilir. $ayet vazifeden aynlan Yonetirn
Kurulu Oyelerinin yerleri yine doldurulmazsa isten aynlan Yonetirn Kurulu Oyeleri
yeniden secilmis farzolunur.
68. Bankacihk Yasast ve altinda crkarilan mevzuat hOkOmlerine aykm olmamak ve Merkez
Bankasi'ndan onay ahnrnast sarn olduqu durumlarda onay allnmasl ko~uluyla,$irket
zaman zaman Genel Kurul toplantllannda Yonetim Kurulu Oyelerinin saYlslnl azaltlp
90galtabilir. Ancak her halOkarda be~in altlna dO~emez.
69. Herhangi bir Yonetim Kurulu Oyesinin madde 76'daki gerekgelerle gorevinden
aynlmasl halinde aynl hissenin temsilcisi se9i1irveya tayin edilir. Bu ~ekilde tayin
olunan kimse, yerine kaim oldugu Yonetim Kurulu Oyesinin se9ildigi gOnden Yonetim
Kurulu Oyesi se9ilmi~ addolunarak onun vazifesinden 91kacagl gOne kadar vazife
gorebilir.
70. TVaklflar Bankasl T.A.O'nI temsil eden Oye hari9, Yonetim Kurulu Oyeleri Madde
76'daki gerekgeler olu~madlk9a vazife mOddetinden once gorevden allnamazlar.
TVaklflar Bankasl T.A.O.'nun onerisi Ozerine, Genel Kurul fevkalade bir karar ile
T.Vaklflar T.A.O.nI temsil eden Oyeyi vazife mOddetinin hitamlndan once Yonetim
Kurulu Oyeliginden 91karabilir ve onun yerine alelade bir karar ile ba~ka bir kimseyi
tayin edebilir. $oyle ki, Kanunun 136.mcl maddesi uyarmca 28 gOnlOk ihbar verilmi~
olsun.
YONETiM KURULUNUN VAZiFE VE SALAHiYETLERi
71. $irketin i~i Yonetiro
Kurulu
tarafmdan idare olunur. Yonetim Kurulu (Fasll 113)
ro·
._ ~~
$irketler Yasast·n~n'\ieya';y:Ur{jrIOktebulunan herhangi bir tadilatlnm veya i~bu tOzOgOn
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Genel Kurula tahsis eylediqi salahiyetlerden gayn ; $irketin bOton salahiyetlerinin isbu
tuzuqe, mezkur Yasaya ve Bankacihk Yasasi ve Bankalarla ilgili diger mevzuata tabi
olmak Ozere, istirnal edebilir. Yonetirn Kurulunun salahiyetleri ayru zamanda Genel
Kurulun kontroluna tabidir. Mamafih $irketin Genel Kurulda alacaq: herhangi bir karar,
daha once Yonetirn Kurulu tarafmdan Vasa ve Tuzuqe uygun olarak yaprlmis olan
isleri boyle bir karara ragmen batrl krlarnaz.
72. Yonetirn Kurulu Oyeleri kendi aralannda bir kisiyi Merkez Bankasi'run onayrrun ahnmasi
kosuluyla iy Sistemlerden Sorumlu Oye olarak tayin eder. Yonetirn Kurulu Baskaru ve
Yonetirn Kurulu Oyelerine Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafmdan
belirlenen Hakkt Huzur Tahsisatlan odenir.Genel MOdOr'On tayin sartlan ve Ocreti
Yonetirn Kurulu tarafmdan belirlenir.
73. Bankacrhk Yasasi ve altmda cikarrlan mevzuat hOkOmlerine aykm olmamak ve Merkez
Bankasi'ndan onay almmasi sarti olduqu durumlarda onay almmasi kosuluyla.Yonetirn
Kurulu (Fasil 113) $irketler Yasasi hOkOmlerine tamarruyle uymahdrr. Hususiyle,
Yonetirn Kurulu Oyeleri sicilinin tutulmast ; her sene $irketler Mukayyitliqine Yonetirn
Kurulu Oyeleri listesinin ve bu husustaki tafsilatm gonderilmesi ; $irket kapitalinin
birlestirilrnesi ve artmlmasi hallerinde $irketler Mukayyitligine keyfiyetin ihbar edilmesi ;
$irketin alelade ve fevkalade kararlarrrun ve $irket Yonetirn Kurulu Oyelerinin listesinin
bir kopyasrnm ve bu sicilde meydana gelecek herhangi bir degi§ikligin $irketler
Mukayyitligine bildirilmesi hususunda $irketler Yasastrun vaz ettigi vecibeleri yerine
getirmek Yonetirn Kurulunun vazifesidir.
74.Yonetim Kurulu a§agldaki hususlarda gereken defterlere, icap eden kayrtlan
yapmakla mOkelieftir.
a) Yonetirn kurulu tarafindan $irket memuriyetlerine yapilan tayinler;
b) $irketin Yonetim Kurulu veya Yonetirn Kurulu Komite toplantrlarrnda hazlr bulunan
Yonetim Kurulu Oyelerinin isimleri;
c) $irket toplantllannda
ve Yonetim Kurulu ve Yonetim Kurulu Komite Toplantllannda
verilen bOton kararlann ve cereyan eden muhaverelerin zapta almmasl;
Aym zamanda Yonetim Kurulu veya Yonetim Kurulu Komite Toplantllannda
hazlr
bulunan her Yonetim Kurulu Oyesi bu hususta tutulacak deftere imzalanm
koyacaklardlr.
75. BOton yekler, poliyeler nama, emre veya hamiline muharrer senetler ve ba§ka
her torlO klymetli evrakl ve $irkete yapllan tediyelere mukabil Isdar olunacak
olan bilumum makbuzlan, vaziyete gore, imzalamak, yekmek, kabul veya ciro
etmek i§lerinin ne suretle icra olunacagl zaman zaman Yonetim Kurulu karan ile
tayin olunacaktlr.

YONETiM KURULU OYELERiNiN EHLiYETSiZLiGi
76. Herhangi bir Yonetim Kurulu Oyesi vazife mOddeti esnasmda :
a) (Fasll 11~)$irketler Yasasl tahdmda Yonetim Kurulu Oyesi olmak ehliyetini yitirirse,
b) iflas ederse,
c) Haciz altma allmrsa veya akli melekelerinde bir aksakllk husule gelirse,
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d) istifa ederse,
e) Birbirini takip eden Oc;toplantrya izinsiz ve makul mazeretsiz gelmezse,
f) Bankacihk Yasasi tahtmda Oye olma ehliyetini kaybederse,
Vazifesine son verilecektir.
Herhangi bir Yonetirn Kurulu Oyesi veya herhangi bir Yonetirn Kurulu Oyesinin azasi
bulunduqu bir $irket, isbu Banka ile herhangi bir kontrat yapabilir, fakat boyle bir
Yonetirn Kurulu Oyesi bu kontratm yaprlmasi karanna Yonetirn Kurulu Oyesi olarak
veya $irket hissedan olarak istirak edemez, ancak boyle bir kontrat tahtmda elde
edeceqi kan kendi menfaatine kullanabilir. Boyle bir kontrat yaprlrnadan once,
alakadar Yonetim Kurulundaki diger arkadaslanna ifsa etmelidir. $ayet boyle bir
kontratta butun Yonetirn Kurulu Oyelerinin menfaati varsa; kontrati yapma karan
Genel Kurul tarafmdan verilebilir.Boyle bir karar verilmezden once Yonetirn Kurulu
Oyeleri bu kontrat tahtmdaki menfaatlerini,Genel
Toplantrya ifsa etrnis olrnahdrrlar.
77.

$irket
sahibi
ya da
aksine

direktorleri (yonetirn kurulu Oyeleri ) sirketin kurduqu ya da sirketin pay
olarak ya da baska bicirnde ili~kili olduqu herhangi baska sirketin direktoru
baska gorevlisi ya da sirkette baska bicirnde menfaat sahibi olabilir ve sirket
bir talimat vermedikce, boyle bir direktor 0 sirketin direktoru ya da 0 sirketteki

menfaatinden doqan herhangi bir ucret ya da kazanclan icin sirkete hesap verme
zoruntuluqunda degildir.
YONETiM KURULU TOPLANTILARINDA USUL
78. Yonetirn Kurulu islerini gorebilmek icin bir araya toplanabilir ve uygun bulunduqu
sekilde toplantrlanru tayin,tehir ve erteleyebilirler.Herhangi bir toplantida karar
ekseriyetle verilir. Reylerde mOsavat halinde Baskarun aymci veya ikinci bir reyi
olacaktrr. Herhangi bir Yonetirn Kurulu Oyesi diledigi, Sekreter de herhangi bir
Yonetirn Kurulu Oyesi talep eyledigi zaman yonetirn kurulunu bir toplantiya davet
edebilir.
79. Yonetim Kurulu toplantlsmda nisap (dort) ki~idir.
80. Bankaclilk Yasasl ve altmda C;lkanlan mevzuat hOkOmlerine aykm olmamak ve Merkez
Bankasl'ndan
onay
almmasl
~artl
oldugu
durumlarda
onay
almmasl
ko~uluyla,vazifede kalan Yonetim Kurulu Oyeleri, Yonetim Kurulu adedine herhangi bir
eksiklik mevzu bahis olmakslzm i~ gorebilir,~u kadar ki, vazifede kalan Yonetim
Kurulu Oyelerinin saYlsl bu tozOk geregince tesbit olunan Yonetim Kurulu nisap
adedinden az olmasm. $ayet vazifede kalan Yonetim Kurulu Oyelerinin adedi, nisap
saYlsmdan az ise, Yonetim Kurulu adedini c;ogaltmak veya genel kurulu toplantlya
davet etmekten gayn bir i~ yapamazlar.
81. Yonetim Kurulu, kendi salahiyetlerinden herhangi birisini kendi aralanndan tayin
edecegi komisyonlara havale edebilir.Bu ~ekilde tayin olunan komisyonlar kendilerine
havale olunan i~leri Yonetim Kurulunun tesbit edecegi ~artlara uymak sureti ile
yaparlar.

Bankasr'ndan onay almmasi sarti oldugu durumlarda onay almmasi kosuluyla.Yonetirn
Kurulu Baskarn Bakanlar Kurulu Karan ile atarur ve Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
srrurlan icerisinde yaprlacak Genel Kurulda onaylarur. Yonetirn Kurulu kendi aralannda
bir Baskan Vekili secerler. Baskan Vekili Baskan'm gaygubetinde toplantrlara
Baskanhk yapar. Baskan Vekili Bankacihk Yasasi'nda Baskan icin belirlenen asli
niteliklere sahip olacaktrr.
83. Bankacihk Yasasi ve altrnda cikarrlan mevzuat hukurnlerine aykrn olmamak ve Merkez
Bankasi'ndan
onay almmasi
sam olduqu durumlarda
onay ahnmasi
kosuluyla,
Yonetirn Kurulu zaman zaman ve nerhanqi brr zaman rnunasip qoreceqi rnuddet ve

sartlara tabi olmak uzere sirketin herhangi bir maksadi icin vekaletname ile herhangi
bir sirket firma sahrs veya sahislan diledigi yetki salahiyet ve takdir yetkisine tabi
olmak uzere $irketin vekil veya vekilleri tayin edebilir.
84. Bankacihk Yasasi ve altmda cikarilan mevzuat hukurnlerine aykin olmamak ve Merkez
Bankasi'ndan onay ahnmasi sarn oldugu durumlarda onay almmasi kosuluyla, bir
komisyon kendi toplantrlanru idare icin bir baskan seyebilir. Sayet boyle bir baskan
secilmernis veya secilen baskan toplann saatinden 15 dakika zarfmda isbati vucut
etrnernis ise hazir uyeler kendi aralanndan birisini komisyonun mevzu bahis
toplantrsuu idare etmek uzere baskan secebilir,
85. Bir komisyon diledigi zaman toplarup toplantrlanru diledigi sekilde talik veya
tehir edebilir. Komisyon toplantrlarmda nisap uyelerin ekseriyetidir ve reylerde
esitlik halinde baskarun ikinci ayirt edici reyi vardrr,
86. Yonetim Kurulu veya Yonetim Kurulu uyesi slfatlyle hareket eden herhangi bir
kimse tarafmdan yapllan bir i~ yaplldlgl zaman, herhangi bir Yonetim Kurulu
uyesinin veya i~i yapanm tayininde bir aksakllk oldugu sonradan meydana ylksa
bile mevzu bahis i~ boyle bir aksakllk yokmu~ gibi me~ru addolunacak.
87. Yonetim Kurulu toplantlsl veya Komisyon toplantlsl yapllmadan verilen bir karar butun
Yonetim Kurulu uyeleri tarafmdan veya butun komisyon uyeleri tarafmdan imza ve
tasdik edilecek olursa bu karar Yonetim Kurulu toplantlsmda verilmi~ herhangi bir
karar gibi geyerli addolunacaktlr ve karar defterine kaydedilecektir.
88. Yonetim Kurulu ,butun $irket Genel Kurul toplantllannda, Yonetim Kurulu ve
Yonetim Kurulu Komisyon toplantllannda gereken zabltlann ozel defterlerine
geyirilmesini temin etmekle mukelleftir.

BORCLANMA SALAHiYETi
89. Bankaclilk Yasasl ve altmda ylkanlan mevzuat hukumlerine aykln olmamak ve Merkez
Bankasl'ndan onay almmasl ~artl oldugu durumlarda onay almmasl ko~uluyla,Yonetim
Kurulu herhangi bir ~ekilde diledikleri ~arta tabi olmak uzere herhangi bir miktarda
paraYI $irket namma borc;;lanabilir.Yonetim Kurulu, borc;;lamlanparaYI teminat altma
alabilmek i9ifl.'~r~l<~tTma~anm
klsmen veya tamamen ipotek veya rehin edebilir veyahut
debenture'veya deneture.stock Isdar edebilir.
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90. Yonetirn Kurulu $irket rnallan Ozerindeki herhangi bir takyidi g6steren ve Vasa
tarafindan luzumlu aranan defterlen tutmak ve baska suretle Yasarun vekalet ve
ipotek hususunda vaz ettigi hOkOmlere riayet etmekle mOkelieftir. Debenture
sahiplerini g6steren sicil bir sene zarfrnda 30 gOnO qecmernek uzere Y6netim Kurulu
tarafmdan kapatrlabilir.

MOHOR
91. Yonetirn Kurulu karan tahdryle verilrnis yetki olrnadrkca ve en az Banka Yonetirn
Kurulundan bir ki~i ve sekreter hazir bulunmadikca herhangi bir evrak Bankanm resmi
rnuhuru ile mOhOrlenmeyecek ve b6ylece kendi huzurunda mOhOrlenen evrak hazir
bulunan Y6netim Kurulu Oyesi ve Sekreter tarafmdan imzalanacak ve bu imzalar
$irket ile gergek muamele g6ren herhangi bir kimse veya rnusteri leyhine olarak
muhurun usulu dairesinden vaz edilrnis olduqunun nihai delili olacaktir. $irketler
Yasastrun 35.'nci ve 36.'ncl maddesinin salahiyetleri kullarulabilir ve bu salahaniyetler
burada Y6netim Kuruluna geregince tevdi edilrnistir.

SEKRETER
92. $irket sekreteri Y6netim Kurulu tarafmdan tesbit olunacak sartlar tahdmda tayin
olunur. Sekreterin hizmet mOddeti ve ucreti Yonetirn Kurulu tarafindan tesbit
olunacaktrr. Sekreteri isten crkarrna salahiyeti Yonetirn Kuruluna aittir.

MUHASEBE
93. Yonetirn Kurulu sirketin isierini ve mali durumunu g6sterebilmek icin luzumlu
defteri ve 6zellikle ;
a) $irket tarafmdan yapilan sarfiyat ve tahsilatrn ve bu sarfiyat ve tahsilatm
neye ait olduqunu g6steren,
b) $irket tarafmdan satilan veya mObayaa edilen butun esyalari g6steren,
c) $irketin zimmet veya matlubunu g6steren ,
defterleri tutmakla mOkelieftir.
94. Hesap defterleri $irketin kayrth of isinde Genel MOdOrlOkdemuhafaza edilir ve her
zaman Yonetirn Kurulu Oyelerinin tetkikine acik bulundurulur.
95. Y6netim Kurulu zaman zaman sirketin hesap defterlerinin hissedarlann tetkikine ne
sekilde , hangi zamanda ve ne sartlar tahdmda a91kbulundurulacagml tesbit edebilir.
Aksi halde Y6netim Kurulu Oyesinden gayri her hangi bir hissedann mezkur defter ve
hesaplan tefti~ etme hakkl olmayacaktlr; ~u ~artlarla ki tefti~ salahiyeti Vasa
tarafmdan tamnml~ olsun.

97. $irketin vaziyetini gosteren bir bilanco her sene genel kurul toplantrsmda
arzolunacaktrr . Bilanco toplanti gOnOnden birsene oncekibir gOne kadar sirketin
vaziyetini icine alrnalrdrr.Bilanco sirketin i~leri hakkrnda Yonetirn Kurulunun bir raporu
ile birlikte tanzim olunacak ve bu rapor Yonetirn Kurulunun odenrnesi icap eden
temetto ve sayet varsa ihityat akcesine aynlacak miktarlar hakkmdaki tekliflerini de
ihtiva edecektir.
98. $irketin

mali

YIII her senenin 1 Ocaqrnda baslayacak ve 31 Arallgmda hitam

bulacaktrr.
TEFTiS
99. Sirketin hesaplanrn teftis icin Vasa tarafmdan tesbit edildigi gibi vazife qormek Ozere
Murakrplar tayin olacaktir.
TEMETTO VE iHTiYAT AKCESi
100. Bankacihk Yasasi ve altrnda cikanlan mevzuat hOkOmlerine aykm olmamak ve
Merkez Bankasi'ndan onay almmasi sart: olduqu durumlarda onay ahnmasi
kosuluyla.Sirket , Genel Kurul Toplantisrnda hissedarlara tevzi olunacak temetto
miktarlanru tesbit edebilir. Bu sekilde tesbit olunan temettO miktarlan hicbir halde
Yonetirn Kurulunun tavsiye etrnis olduqu rniktan gee;memelidir.
101. Bankacrlik Yasasi ve altmda cikarrlan kar dagltlml ile ilgili mevzuatta yer alan azami
kar dagltlm orarurun tutturulmasi ve Merkez Bankasr'ndan onay almmasi gerektigi
durumlarda onay ahnmasi sarf ile yonetirn kurulu bir onceki yrhn kanrun asgari
%30'unun daqrtrlrnasrm tavsiye eder.
102. Bankacihk Yasasi ve altrnda cikanlan mevzuat hOkOmlerine aykm olmamak ve
Merkez Bankasi'ndan onay almrnas: sarn oldugu durumlarda onay almmasi
kosuluyla, temettO yalruz ve ancak onaylanrrus bir onceki yrhn karrndan verilebilir.
103. BOlOntemettOler, hisseler Ozerinde odenmi~ meblaglara gore tesbit ve ilan edilir.
$ayet $irket senetlerinin hie;birisi Ozerinde odenmi!? meblag yoksa, ancak ve yalmz
bu halde hisselerin klymetine gore temettO tesbit ve ilan edilebilir. Bir odeme emri
yapllmadan once herhangi bir hisse hususunda odenen fazla meblaglar temettO
tevziinde nazan itibare allnmaz.
104. Yonetim Kurulu zaman zaman $irketin kanndan makul ve mOnasip gorecegi
muayyen bir miktar parayl , Yonetim Kurulunun takdirine gore umulmadlk
masraflan kar!?llamak $irket bore;ve taahOtlerini tasfiye etmek, tevzi edilecek temetto
miktanm e!?itklslmlara bolOnebilecek hale getirebilmek ve !?irket kannm me!?ru
suretle sarfedebilecegi sair maksatlar ie;inkullamlmak Ozere ihtiyat ake;esine
gee;irebilir.ihtiyat ake;esine aynlan paralar Yonetim Kurulunun mOnasip gorecegi
!?ekilde $irketin i~inde yatmmlar yapmak Ozere kullanllabilir. ihtiyat ake;esi, $irketin
kendi senetlerini satm almasl hususunda kullamlamaz. Yonetim Kurulu aynl
zamanda IOf~mJl;j'''''g@Nrse
herhangi bir kar klsmml ihtiyat ake;esine
gee;irmeksitin>:.t~lJite~tq q~gltlmma tahsis etmeden elde tutabilir .
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105. Muayyen bir hisse senedinin birden fazla musterek sahibi mevcut oldugu ahvalde,
musterek sahiplerden herhangi birisinin, mezkur hisse senedi hususunda odenen
ternettuye mukabil vereceqi makbuz digerlerini de baqlar,
106. $irket ternettu uzerinde faiz odeyernez.
107. Yonetirn Kurulu muayyen bir hisse senedi sahibinin alacaq: ternettuyu mezkur
hissedann hisse uzerindeki oderne emri dolayrsryle veya baska suretle $irkete

olan

borcuna mahsup edilebilir.

108. Ternettu tevziini ilan eden bir Genel Kurul Topfantrsr, ternettuleri hissedarlara
muayyen mevcudatrru aynen daqrtrnak, hususiyle baska bir $irketin tarnarmyle
odenrnis hisse senetleri ve tahvillerini daqrtrnak suretiyle odenrnesini karar altma
alabilir. Boyle bir daqrttm dolayrsiyle cikacak ihtilaflan Yonetirn Kurulu kendi
taktirlerine gore halledebilir. Bu maksat rein Yonetirn Kurulu muayyen kryrnette
sertifikalar cikarabilir.
109. Sirket Yonetirn Kurulunun tavsiyesi uzerine $irketin ihtiyat akcesine aynlan veya
aynlmayan karlanrun kapitalize edilmesine karar verebilir. Bu sekilde kapitalize
edilen karlarm bu karlara hisseleri nispetinde hak iktisap eden hissedarlara tahsis
edilmesi hususunda Yonetirn Kurulu salahiyettar krnnabilir. Ayru zamanda Yonetirn
Kurulu, hissedarlara tahsis edilen kapitalize karlan, mezkur hissedarlar narmna,
hisseleri uzerinde odenmernis duran rneblaqlann odenrnesi icin veya mezkur
hissedarlara nominal krymeti kapitalize edilen kar miktanna rnusavi olmak uzere ,
tamamen odenrnis duran rneblaqlann odenrnesi icin veya mezkur hissedarlara
nominal krymeti kapitalize edilen kar miktanna musavi olmak uzere, tamamen
odenrnis yeni hisseler veya debenture verilmesi icln kullarulmak uzere Yonetim
Kurulu salahiyettar krlmabilir. Mezkur yeni hisseler veya debentureler, kara hak
iktisab eden hissedarlara hisseleri nisbetinde tamamen odenrnis olarak
daqrtrlacakttr. Yonetirn Kurulu, kapitalize kan hissedarlar narmna, yukanda
bahsolunan iki srktan krsrnen birisi veya krsrnen de digerisini tatbik etmek suretiyle
kullanmaya salahiyettar kilmabilir.
110. $irket karlanru kapitalize etmek hususunda bir karar ge<;tigizaman kapitalize
edilecek karlan hesaplayip aYlrmak, isdar edilecek yeni hisselerin tahsis i~lerini ve
bu hususta gereken bilcumle muameleleri yapmak Yonetim Kurulunun vazifesidir.
Yonetim Kurulu bu vazifeyi ifa i<;inklsmen dagltllmasl icap eden hisse ve
debenture'leri temsil i<;inklsmi sertifikalar ihdasmda veya vaziyete gore nakit tediyesi
veya ba~ka suretle odemeler yapmaya salahiyetlidir. Aynl ~ekilde Yonetim Kurulu
kapitalize edilen
karlar hususunda isdar edilen yeni hisse senetleri veya tahvilatl onlara tahsis
i<;inveya mevcut hisseler uzerinde odenmemi~ hisse bedellerinin tediyesi
i<;inbutun hissedarlan temsilen $irket ile mukaveleye giri~mek uzere
herhangi bir kimseyi tayin edebilir. Ve boyle bir ~ahsm $irket ile aktettigi
mUka/~~~~~on,
hissedarlan baglar.
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111. Bir hissedara $irketi alakadar eden ihbarnameler tevdi veya $irket sicili mukayyet
adresine postalanmak suretiyle teblig olunur. Krbns'ta kaYlt!! adresi mevcut olmayan
bir hissedara ihbarnameler teblig adresi olarak Krbns dahilinde gosterecegi bir
adrese postalanmak suretiyle teblig olunur. Bir ihbarname posta vasttasryle
gonderildigi zaman mektubun tamam olarak adreslenip, posta ucreti odenip
ihbarnameyi ihtiva eyledigi halde postaya tevdi edilmesi ile aksi isbat
edilmedike;e tebligat icra edilmis sayrhr. Bu ahvalde teblig tarihi postarun ale lade
tarihi ile gonderildigi sahsm eline gee;mi~ olacaq: zamandir.
111.A. Yukandaki 111.maddenin hukurnlerine bakrlmaksizm hisse rniktan en yuksek
50 adet hissedarm sahip olduqu hissenin altmda hissesi olan hissedarlara gunluk
iki yerel gazetede ilgili ihbarname yaymlanmak suretiyle gerekli tebligat
yapilacaktrr.Bu sekilde yaprlacak tebligat usulOne gore yaprlrrus addolunacaknr.
112. Kibns'ta kayrth adresi bulunmayan bir hissedar slrkete Kibns dahilinde teblig
adresi bltdlrmernis ise, boyle bir hissedara hitaben yazilan ihbarname $irket
ofisinde talik edilmek suretiyle teblig edilmis addolunur.
113. Bir hissenin birden fazla rnusterek sahibi mevcut oldugu hallerde hissedarlardan
$irket sicilinde ismi basta yazih sahsa yapilan tebligat, rnusterek sahiplerin
hepsine yapilrms addolunur.
114. Bir hissedann lflas: veya olumu dolayrsryle bir hisseye sahip olamaya hak
kazanan bir kimseye veya kimselere tebligat mezkOr kimse veya kimselerin
$irkete teblig adresi olarak qosterdikleri adrese isim ve adreslerini zarfm Ozerine
yazrp posta Ocreti tediye edilrnis olarak postalanmak suretiyle yaprlabilir, Boyle
bir adres saqtanrnarmssa olurn veya iflas vaki olmazdan once tebligat nasil
yapihyor idiyse oylece icra edilebilir.
115. Genel Kurul Toplanttlan hakkrnda ihbarnameler $irkette kay rth adresi olan veya
$irkete Krbns dahilinde teblig adresi veren her hissedara yukanda zikrolunan
sekillerden birisi istihdam edilmek suretiyle yaprlabilir. Genel Kurul Toplantrlan
hakkmdaki ihbarlann olurn veya iflas dolayrsryle bir hisseye hak iktisap eden
kimselere de yaprlmasi icap eder. Su kadar ki olen veya iflas eden hissedarm
umumi toplantiya davet edilme hakki olsun. Bunlar haricinde hie;bir kimse Genel
Kurul toplantrsi hakkmda ihbar edilmeye hak iktisap edemez.

SiRKETiN GONOLLO TASFivESi
116. $irket gonuliO tasfiye edilecek olursa tasfiyeyi hesabat yapanlar fevkalade bir
karann (extraordinary resolution) tasvibi ile $irketin mevcudatmm herhangi bir
klsmml azalar arasmda aynen veya nakten taksim edebilir. Ve boyle bir taksim
~z~nm mevcut olan istihkakmdan gayn bir ~ekilde yapllml~ olabilir, fakat
Istlhkaktan gayn bir ~ekilde herhangi bir taksime karar verilirse azanm itiraza
hakkl olac~k. v~·Y~'sa.n..;n135.'ci maddesinde mutablk olarak verilen bir karar-I
mahsus t~p~~ial.r~soluti~n ) imi~ gibi netice uzerindeki hakkl mahfuz kalacaktlr.
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Yasarun mezkur maddesine rnutabik olarak ittihaz edilen ve baska bir sirkete
devrolunrnayt
veya sanlmayi tasrih eden bir karar-I mahsus ayni sekilde
herhangi kimselerin veyahut tasfiye-i hesabat yapanlarca kabul edilecek diger
karsrhklarm aza arasrnda mevcut olan istihkaklarmdan gayn bir sekilde
taksimine salahiyet verebilir, ve boyle bir karar mezkur maddenin tevcit ettigi
itiraz karan ile netice Ozerindeki istihkak salahiyetlerini
muhafaza etmek uzere
tum azayi mes'ul krlar.

TAZMiNAT
117. Sirketin Yonetirn Kurulu uyeleri ve sair memurlan vazifeleri icab: giri~tikleri bir
mukaveleye veya yaptrklan sair herhangi rnesru bir i~ veya seyahat dolayrsiyla
yaptrklan mesarifat ve kayrplara karst $irket tarafrndan tazmin edileceklerdir. Bu gibi
masraf veya tazminan Sirket hesabatmdan tediye eylemek Yonetirn Kurulunun
vazifelerinden addolunur.
118. $irketler Yasasi hOkOmlerine tabi olmak uzere her Yonetirn Kurulu Oyesi, Muraktp ,
Memur, MOstahdem veya Sirket i~leri bakimmdan yed-i emin (trustee) sifatryla
hareket eden her sahrs kendi lehine hukum verilen herhangi bir hukuk veya ceza
davasi nedeniyle mudafasi dolayrsryie taahhut ettigi masraflar icin $irket
hesabmdan tazmin edilecektir.
KIBRIS VAKIFLAR BANKASININ KURULUSU iLE iLGiLi KURUCU OVELER LisTESi
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HisSE
iSiM
ADRES
MESGULiYET
ADEDi
KVaklflar ldaresi
t.efkosa
KVaklflar idaresi
5882
Rauf Onsal V.idaresi, t.efkosa. Yon.Kur.Baskarn
2
Ozer Hatay"
"Yon.Kur.Oyesi
2
HOseyin San"
"Yon.Kur.Oyesi
2
Zihni Durmusuome Hotel - Girne Kontrolor
2
6
Arif Sezerli"
"
"Metr'de
Otel
2
7
Peran Beyaz"
"
"Muhasebe
$efi
2
8
HergOI Fevzioqlu
"
"
Resepsiyon Memuru 2
9
Cahit HOseyin
Saray Otel-Lefkosa Sef A~91
2
10
Salih Kanat!!"
"
"
$ef A~91
2
11
TCM Konsolide Fonu.lnkisaf Sandlgl- l.efkosa-Devlet
100
t.efkosa 10 Mart 1982
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