
DEUTSCHE BANK ANON M RKET

ESAS SÖZLE MES



-2-

DEUTSCHE BANK ANON M RKET

ESAS SÖZLE MES

KISIM I

KURULU
Madde 1
Kurulu

Bu esas sözle mede adlar , unvanlar , uyruklar  ve adresleri yaz  kurucular taraf ndan 25
Nisan 1985 tarihli, 3182 say  Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyar nca
yat m bankac  yapmak amac yla, Bakanlar Kurulu’nun 16 Aral k 1987 tarihli, 87/1243
say  kararnamesi ile verilen izin üzerine bir Anonim irket (a da k saca “Banka” diye
an lacakt r) kurulmu tur.  Banka, Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13 Eylül
2004 tarihli karar  ile mevduat kabul etmek üzere izin alm r.

Madde 2
Kurucular

Banka’n n kurucular , a da adlar , unvanlar , uyruklar  ve adresleri yaz  ki ilerdir.

a.  Bankers Trust Holdings (U.K.) Limited – ngiliz
Dashwood House, 69 Old Broad Street, London EC 2P 2EE

b.  B.T. Holdings (Europe) Limited – ngiliz
Dashwood House, 69 Old Broad Street, London EC 2P 2EE

c.  Bankers Trust International Limited – ngiliz
Dashwood House, 69 Old Broad Street, London EC 2P 2EE

d.  Türkiye  Bankas  Anonim irketi – Türk
Atatürk Bulvar , No:191, Kavakl dere, Ankara

e.  Türk D  Ticaret Bankas  Anonim irketi – Türk
ld z Posta Caddesi, No:54, Gayrettepe, stanbul

Madde 3
Ticaret Unvan  ve letme Ad

Banka’n n ticaret unvan  Deutsche Bank Anonim irketi’dir.  letme ad  Deutsche Bank’d r.

Madde 4
Merkez ve ubeler

Banka’n n merkezi stanbul’dad r.   Adresi  Esentepe Mahallesi,  Büyükdere Caddesi  Tekfen
Tower No: 209 K: 17-18, li, 34394 stanbul’dur.  Adres de ikli inde yeni adres, ticaret
siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayr ca ilgili Bakanl k ile
Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir.  Tescil ve ilan edilmi  adrese
yap lan tebligat Banka’ya yap lm  say r.  Banka, Bankac k Kanunu, Türk Ticaret Kanunu
ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyar nca yasal izinleri almak ko ulu ile yurt içinde ve
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yurt d nda ubeler, ajanslar, irtibat bürolar , temsilcilikler, ofisler ve acenteler açabilir ve
muhabirler ile ili ki kurabilir.  Bankac k Kanunu’nun ilgili hükümleri sakl r.

Madde 5
Amaç ve Konu

Banka yürürlükteki mevzuat uyar nca bankac k alan nda ve bankalara tan nan di er
alanlarda faaliyette bulunmak üzere kurulmu tur.

Banka; bu amac  gerçekle tirmek için Bankac k Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde
daki konularda faaliyette bulunabilir.

a. Bankac k Kanunu ve ilgili mevzuat uyar nca mevduat kabul etmek, kredi vermek de dahil
olmak üzere izin verilen her nev’i banka ve bankac k faaliyetlerini gerçekle tirmek ve
bankac k i lemleri yapmak;

b. Hakiki ve hükmi ah slarla irketler kurmak, ortak giri imlerde bulunmak, mevcut ve
kurulacak ticari ve s nai i letmelere, bankalara, mali kurulu lara i tirak etmek ve i tirakleri
devir ve fera  etmek;

c.  Bankac k Kanunu ve ilgili di er kanunlar n yasaklamad  her nevi s nai, ticari ve sigorta
lemlerini gerek kendi hesab na ve gerekse yerli ve yabanc  müesseseler ile birlikte veya

vekaleten bu müesseseler nam ve hesab na yapmak, acentelikler almak, resmi veya gayri
resmi müesseselere kar  bilcümle taahhütlere giri mek;

d. Her türlü menkul k ymetleri esham ve tahvilat  gerek kendi hesab na ve gerekse ba kalar
nam ve hesab na almak ve satmak, ilgili kanunlar hükümlerine uygun olarak ve gerekli
izinleri almak suretiyle tahvil ve borçlanmaya ili kin di er sermaye piyasas  araçlar

karmak menkul k ymetler yat m fonu kurmak ve i letmek, mevzuat n müsaade etti i
di er sermaye piyasas  i lemleri yapmak ve Menkul K ymetler Borsas ’nda faaliyette
bulunmak;

e.  Faktoring ve forfaiting yapmak.

f. Döviz piyasalar nda gerek kendi ad na gerek mü terileri ad na vadeli i lemler ve türev
lemleri de dahil olmak üzere her türlü döviz al m sat m i lemlerini yapmak.

g. Mevzuat n müsaade etti i ölçüde (leasing) finansal kiralama yolu ile teçhizat kiralanmas
ve gayrimenkul finansman  yapmak;

h. tigal konusu ile ilgili gayri maddi haklar  iktisab etmek ve bunlar üzerinde tasarrufta
bulunmak;

Banka, yukar da belirtilen i lemlere ek olarak Bankac k Kanununda gösterilen ve izin
al nmas  gereken hususlarda da Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan izin
verilen her türlü faaliyeti gerçekle tirebilir.

Madde 6
Süre

Banka, kesin kurulu  tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmu tur.
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   KISIM II

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 7
Esas Sermaye

Bankan n esas sermayesi 135 Milyon TL’dir.  (Esas Sermaye beheri 0,1-TL nominal de erde
1.350.000.000 adet paya ayr lm r.  Pay senetleri nama yaz r.

Bankan n 135 Milyon TL’lik Esas Sermayesi her türlü muvazaadan ari olarak tamamen
ödenmi tir.

Madde 8
Pay Senetleri

Banka pay senetlerinin tamam n nama yaz  olmas  nakit kar  ç kart lmas  ve ortak
say n Türk Ticaret Kanunun ve sair kanunlarda ön görülen say dan az olmamas artt r.

Yönetim Kurulu, her biri birden fazla pay  temsil edebilen birle tirilmi  pay senetleri ihrac na
yetkilidir.

Madde 9
Pay Senetlerinin Devri

Pay Senetlerinin her türlü devir i lemi pay senedini devreden taraf ndan devralana ciro ve
teslim edilmesi suretiyle yap lacakt r.  Söz konusu devrin Banka’y  ba lamas  için Yönetim
Kurulu’nun bu konudaki olumlu karar na ve devir i leminin pay defterine kaydedilmesine
gerek vard r.  Bankac k Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri sakl r. Yönetim Kurulu, Türk
Ticaret Kanunu’nun 493. maddesi uyar nca kay ttan imtina edebilir. Pay sahipleri aras nda
akdedilen, Banka’n n taraf  oldu u veya olaca  her türlü sözle meyi ihlal edici nitelikte
devirler pay defterine kaydedilemez.

Madde 10
Senetlerin Bölünememesi

Her pay senedi Banka’ya kar  bölünemeyen bir bütündür.  Bir pay senedine birden fazla pay
sahibinin sahip olmas  halinde, bu pay sahipleri Banka’n n nezdindeki haklar  sadece ortak
bir temsilci marifeti ile kullanabilirler.  Ortak temsilci tayin edilmedikçe bu tür pay
sahiplerinden herhangi birine yap lan tebligat, tüm pay sahiplerine yap lm  say r.  Pay
senedinin intifa hakk n pay sahibi d ndaki bir ki iye ait olmas  halinde oy hakk  intifa
hakk  sahibinin bulunmas  halinde ise atanm  olan ortak temsilci taraf ndan kullan lacakt r.

Madde 11
Kurucu Senetleri

da adlar  ve unvanlar  yaz  kurucular ad na 6000 (alt  bin) adet bedelsiz ve azal k
hakk  vermeyen kurucu senedi ihdas olunmu tur.
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Kurucu Kurucu Senedi (Adet)
Bankers Trust Holdings (U.K.) Limited ti. 3.000 (Üçbin)
B.T. Holdings (Europe) Limited ti. 300 (Üçyüz)
Bankers Trust International Limited ti. 300 (Üçyüz)
Türkiye Bankas  A. . 1.800 (Binsekizyüz)
Türk D  Ticaret Bankas  A. . 600 (Alt yüz)

Madde 12
Kurucu Senetlerin Devri

Kurucu senetlerinin her türlü i lemi, kurucu senedinin devreden taraf ndan devralana ciro ve
teslim edilmesi sureti ile yap lacakt r.  Söz konusu devrin Banka’y  ba lamas  için, Yönetim
Kurulu’nun bu konudaki olumlu karar na ve devir i leminin mahsus defterine kaydedilmesine
gerek vard r.  Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 493. maddesi uyar nca kay ttan
imtina edebilir.  Pay sahipleri aras nda akdedilen, Banka’n n taraf  oldu u veya olaca  her
türlü sözle meyi ihlal edici nitelikteki devirler kaydedilemez.  Kurucu paylar n devrine ili kin
olarak Bankac k Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri sakl r.

Madde 13
Tahvil ve Di er Borçlanma Araçlar n Ç kart lmas
Banka Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümleri uyar nca,  tahvil ve di er borçlanma
araçlar  ihraç etmeye ve ko ullar  belirlemeye yetkilidir. Bu durumda borçlanma
araçlar n ç kar lmas na dair Genel Kurul karar n al nmas  öngören Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uygulanmaz.

KISIM III

BANKA’NIN ORGANLARI
Madde 14
Banka’n n Organlar

Banka’n n organlar unlard r:

A- Genel Kurul
B- Yönetim Kurulu
C- Denetim Komitesi
D- Genel Müdür ve Yard mc lar

Yönetim Kurulu, Banka’n n yönetimi için gerekli görevleri görmek üzere, Yönetim Kurulu
kararlar n yürütülmesini denetleme ve belirli projeleri uygulamak amac yla Yönetim
Kurulu üyelerinin de dahil oldu u, Bankac k Kanunu’nda öngörülen komite, sistem ve
birimler de dahil olmak üzere, her türlü komite ve komisyonlar kurabilir ve/veya bunlar
fesh’edebilir.  Bu komite ve komisyonlar Türk Ticaret Kanunu ve Bankac k Kanunu’nun
ilgili hükümleri uyar nca görev görür ve Yönetim Kurulu’na kar  sorumludur.
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Madde 15
Genel Kurul Toplant lar  ve Toplant lara Davet

Banka’n n Genel Kurul’u Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di er mevzuatta gösterilen nisap ile
ola an ve ola anüstü olarak toplan r. Ola an genel kurul toplant lar , y ll k hesap dönemi
sonundan itibaren üç ay içinde gerçekle tirilir.

Genel Kurul ola an veya ola anüstü toplant  gerçekle tirmek üzere Yönetim Kurulu
taraf ndan davet edilir. Bu toplant lara davet, Türk Ticaret Kanunu’nun 410, 411 ve 414.
madde hükümlerine uygun olarak, yap r. Yönetim Kurulu’nun karar  ile Banka’n n Genel
Müdürü de Genel Kurul’u toplant ya davet edebilir. Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi
hükümleri sakl r.

Genel Kurul’un toplant  günü ve gündemi bütün pay sahiplerine, taahhütlü mektupla
bildirilir.  Toplant ya davet ile ilgili ilanlarda ve mektuplarda, toplant n akdedilece i yer,
gün, saat ile toplant  gündemi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesinde belirtilen
hususlar yaz r.

Genel Kurul toplant n yeri, günü, saati ve gündemi kanunen gösterilen süre içinde  lgili
Bakanl a bildirilir.

Genel Kurul Toplant lar nda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di er mevzuatta yaz  toplant  ve
karar nisab na uyulur.

Madde 16
Genel Kurul Toplant lar nda Oy Hakk  ve Oylar n Kullan lma ekli

Genel Kurul toplant lar nda haz r bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her pay için bir oy
hakk  vard r.

Türk Ticaret Kanunu’nun 428 ve 429. madde hükümleri sakl r.

Genel Kurul’da oylar el kald rmak sureti ile kullan r.

Madde 17
Genel Kurul Toplant lar na ili kin Esaslar ve ç Yönerge

Türk Ticaret Kanunu’nun 419. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu taraf ndan
düzenlenecek ve Genel Kurul taraf ndan onaylanacak bir iç yönerge ile genel kurulun çal ma
esas ve usullerine ili kin kurallar belirlenir ve söz konusu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Bölüm 2.  Yönetim Kurulu

Madde 18
Yönetim Kurulu

Banka, Genel Kurul’ca seçilecek, Genel Müdür dahil olmak üzere Bankac k Kanunu ve
ilgili di er mevzuatta say  vas flar  haiz en az be  üyeden müte ekkil Yönetim Kurulu
taraf ndan yönetilerek temsil edilir. Herhangi bir sebepten dolay  bir üyelik bo al rsa Yönetim
Kurulu Türk Ticaret Kanunu 363. Maddesi hükmüne göre yeni bir üye seçebilir.
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Her Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu’nda bir oy hakk  vard r.

Madde 19
Yönetim Kurulu’nun Görev Taksimi, Toplant lar , Kararlar

Yönetim Kurulu seçimi takip eden ilk toplant nda, kendi aralar ndan bir ba kan ve ba kan n
bulunmad  hallerde ba kanl k görevlerini yürütecek en az bir ba kan vekili seçer. Yönetim
Kurulu düzenleyece i bir iç yönerge ile Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Maddesi
çerçevesinde, irketin yönetimini belirler.

Yönetim Kurulu, Banka’n n i lerinin ve i lemlerinin gerektirdi i hallerde ve s kl kta,
Yönetim Kurulu ba kan  veya ba kan vekilinin daveti üzerine Banka’n n merkezinde veya
uygun görülen ba ka bir yerde toplan r.  Yönetim Kurulu toplant lar n, bir k m üyelerin
ehir d nda bulunmas  nedeniyle sesli veya sesli ve görüntülü ileti im vas talar  kullan larak

gerçekle tirilen “telekonferans” veya “videokonferans” ve benzeri yöntemlerle yap lmas
mümkündür.

Yönetim Kurulu’nun toplanabilmesi için üye tam say n ço unlu unun toplant ya
kat lmas  yeterlidir.  Yönetim Kurulu kararlar  için toplant ya kat lan üyelerin ço unlu unun
olumlu oyuna gerek vard r.  Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi müzakere talebinde
bulunmad kça, üyelerden birinin belirli bir husustaki yaz  teklife di erlerinin yaz
muvafakati al nmak suretiyle de karar verilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 390. Maddesi çerçevesinde, üyelerden hiçbirinin toplant  yap lmas
isteminde bulunmamas  halinde, Yönetim Kurulu kararlar , üyelerden birinin belli bir konuda
yapt  ve di er üyelerin tamam na gönderdi i karar eklinde yaz lm  bir önerisine, en az
üye tam say n ço unlu unun yaz  onay  al nmak suretiyle de al nabilir.

Madde 20
Banka’n n Temsili

Banka, Yönetim Kurul’u taraf ndan idare, temsil ve ilzam edilir.  Banka ad na imzaya yetkili
olanlar ve imza yetkilerinin s rlar  Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenir. Türk Ticaret
Kanunu’nun 1526. Maddesi uyar nca Banka taraf ndan yap lan i lemler, temsil yetkisini haiz
ki ilerin güvenli elektronik imzas  ile de yap labilir.

Madde 21
Yönetim Kurulu’nun Görev Süresi

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç y l için seçilebilirler.  Üyelerin yeniden seçilmeleri
mümkündür.

Madde 22
Denetim Komitesi ve Görevleri:

Yönetim Kurulu taraf ndan, Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine
getirilmesine yard mc  olmak üzere, en az iki Yönetim Kurulu Üyesi ile denetim komitesi
olu turulur. Denetim komitesi üyeleri icraî görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri
aras ndan seçilir. Denetim Komitesi üyelerinin, Bankac k Denetleme ve Düzenleme
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Kurulu’nca belirlenen niteliklere sahip olmalar artt r. Denetim Komitesi, Bankan n
muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin denetimi ile kamuya aç klanmas ndan, ve iç
kontrol risk yönetimi ve denetim sisteminin i leyi  ve etkinli inin gözetimini sa lamak için
gerekli tüm tedbirlerin al nmas ndan ve Bankac k Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde
belirtilen görevlerini yerine getirmekle görevli ve sorumludur.

Denetim Komitesi’nin kararlar , mahsus karar defterine yaz r ve Denetim Komitesi üyeleri
taraf ndan imza edilir.

Madde 23
Genel Müdür ve Yard mc lar n Atanmas

Yönetim Kurulu’nca bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür yard mc  seçilir.  Söz
konusu atamalara ili kin olarak Bankac k Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri sakl r.
Genel Müdür ve Yard mc lar n görev süreleri Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile s rl
de ildir.

KISIM IV

ER HÜKÜMLER

Madde 24
Ba ms z Denetim

Türkiye Cumhuriyeti s rlar  dahilinde faaliyette bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili
nm  bir denetçi firma, Genel Kurul taraf ndan ba ms z denetçisi olarak atanacakt r. bu

firmaya ödenecek olan ücret Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenecektir.

Madde 25
Hesap Dönemi

Bankan n hesap dönemi Ocak ay n birinci gününde ba layacak ve Aral k ay n sonuncu
günü sona erecektir.

Madde 26
Net Dönem Kar n Tahsis ve Da

Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyar nca tespit olunan net dönem kar n;

a. Türk Ticaret Kanununun 519. maddesine göre yüzde be i birinci kanuni yedek akçe olarak
ayr r.  Bu ekilde kanuni yedek akçe ayr lmas na ödenmi  esas sermayenin yüzde
yirmisine ula ncaya kadar devam olunur.

b. Kalan kardan, ödenmi  sermayenin en az yüzde be i oran nda pay sahipleri için birinci
temettü pay  ayr r.

c. Yukar da a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar indirildikten sonra, Genel Kurul münhas r
takdirine göre ve hiç bir ekilde müktesep hak te kil etmemek üzere kalan kardan Yönetim
Kurulu üyelerine ve/veya Banka’n n üst düzey yöneticilerine ve personele diledi i oranda
kar tahsis olunmas na karar verebilir.
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d. Net dönem kar ndan yukar da a, b ve c bentlerinde belirtilen tutarlar indirildikten sonra
kar n kalan k sm n pay sahiplerine ikinci temettü pay  olarak da p da lmayaca ,
da lacak ise oran ve tutar  ve ödeme tarihi, da lmayacak ise yedek akçe olarak
muhafaza edilmesi Genel Kurul’ca kararla r.

e. Türk Ticaret Kanunu’nun 519/2. maddesi c bendi hükmü sakl r.

Madde 27
Yedek Akçeler

Banka taraf ndan, Esas Sermaye’nin yüzde yirmisine ula ncaya kadar kanuni yedek akçe
ayr r. Kanuni yedek akçenin Esas Sermaye’nin yüzde yirmisine ula an miktar  herhangi bir
nedenden azalacak olursa noksan k m tamamlan ncaya kadar kanuni yedek akçe ay rmaya
devam edilir.  Türk Ticaret Kanunu’nun 521. maddesi hükmü sakl r.

Kanuni Yedek Akçe (Umumi Yedek Akçe) Esas Sermaye’nin yar  a mad kça, özellikle,
zararlar n kapat lmas nda, i lerin iyi gitmedi i zamanlarda i letmeyi idame ettirmeye,

sizli i önlemeye veya neticelerini hafifletmeye elveri li tedbirlerin al nmas  için sarf
edilebilir.

Madde 28
lanlar

Banka’ya ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 35.  maddesi uyar nca ticaret sicil gazetesinde
yap r. Banka gerek duydu u takdirde irket merkezinin bulundu u yerde ç kan bir gazetede
ilan yapabilecektir. Bankac k Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di er mevzuat n
ilanlar n ekli ve di er hususlar  ile ilgili emredici hükümleri sakl r.

Genel Kurulun toplant ya ça lmas na ait ilanlar n, Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi
hükmü gere ince ilan ve toplant  günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yap lmas
zorunludur.

Madde 29
ll k Raporlar ve Hesaplar

Bankaca mevcut mevzuat hükümlerine uygun ekilde düzenlenecek olan mali tablolar ilgili
mevzuatta uygun görülen ekilde ve sürede Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumuna
ve Türkiye Bankalar Birli ine tevdi edilir ve gerekli yerlerde yay nlan r.  Bankac k Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu ve di er ilgili mevzuat n raporlar n yay nlama ekli ve di er hususlara
ili kin emredici hükümleri sakl r.

Bankac k Kanunu ve ilgili mevzuat uyar nca, y ll k faaliyet raporu haz rlan r, Genel Kurulca
onaylan r ve yay nlan r.

Madde 30
Banka’n n Feshi, nfisah  ve Tasfiyesi

Yönetim Kurulu herhangi bir nedenle Banka’n n feshi, tasfiyesi veya devam etmesi konusunu
tart mak ve kararla rmak için Genel Kurul’u toplant ya ça rabilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 529. maddesinde belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya
kmas , yarg  yetkisini haiz bir mahkeme taraf ndan karar verilmesi veya Genel Kurul’un
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fesih karar  almas  hallerinde Banka münfesih olur. Bankac k Kanunu ilgili maddeleri ve
Sermaye Piyasas  Kanunu’nun 46. maddesi hükmü sakl r.

Madde 31
Kanun Hükümlerine At f

Bu esas sözle mede hüküm bulunmayan hallerde Bankac k Kanunu’nun ve Türk Ticaret
Kanunu’nu ve sair mevzuat n ilgili hükümleri uygulan r.  Kanun ve sair mevzuattaki
de iklik halinde mevzuat n de tirilen hükümlerine göre uygulamaya devam edilir.


