
1. KURULUŞ   

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir 

Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.  

Sıra No Kurucu Ortak Adres Uyruk TC Kimlik No 

1 EMİR KAYA İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA TÜRKİYE 150******16 

2 SALİH BERBEROĞLU İSTANBUL/EYÜPSULTAN TÜRKİYE 233******80 

3 AHMET DAĞLI İSTANBUL/AVCILAR TÜRKİYE 291******94 

4 RECEP KABA İSTANBUL/ATAŞEHİR TÜRKİYE 378******44 

5 MUSTAFA AKIN İSTANBUL/BAHÇELİEVLER TÜRKİYE 287******14 

2. ŞİRKETİN UNVANI  

Şirketin unvanı Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. ‘dir. Şirketin işletme adı GGI BANK ’tır.  

3. ŞİRKETİN MERKEZİ  

Şirketin merkezi İSTANBUL ili Şişli İlçesi'dir. Adresi, Büyükdere Caddesi No:127 Astoria B Blok 

Kat:6, No: B-601, Esentepe-Şişli/İSTANBUL'dur.   

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan 

ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş 

adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu 

durum fesih sebebi sayılır.  

4. AMAÇ VE KONU   

Banka, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen özel cari ve katılma hesapları yoluyla 

mevduat ve fon toplamaksızın, faizsiz finans ilkelerine uygun her türlü Yatırım Bankacılığı 

faaliyetlerini yürütebilir.   

Banka, yetkili kurum ve kuruluşlardan izin alınması gereken faaliyetler hariç olmak üzere, bankacılık 

ve sermaye piyasaları mevzuatı ile bankacılığı ilgilendiren diğer konulardaki faaliyetleri yeni bir 

yetkiye ihtiyaç olmaksızın gerçekleştirebilir.   

Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verdiği izinler doğrultusunda faaliyette 

bulunur. Ancak, aşağıda belirtilen konular da dâhil olmak üzere yapacağı tüm faaliyetlerini faizsiz 

finans ilkelerine uygun olarak Yatırım Bankacılığı esaslarına göre düzenleyecek ve yürütecektir.   

Banka bu esaslar doğrultusunda aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunabilir;  

1. Nakdi, gayrinakdi, krediler kullandırmak ya da herhangi bir şekil ve surette ödünç vermek, yurt 

içi ve yurt dışı akreditif açmak, açılmış akreditiflere teyit eklemek, yurt içi ve yurt dışı garanti 

mektupları düzenlemek, kredilerle ve teminatlarla veya genel olarak ticari vasıtalarla ilgili sair 

işlemleri yapmak,   

2. Altın, gümüş ve sair kıymetli madeni alıp, satmak, ithal ve ihraç etmek, kurulmuş ve kurulacak 

kıymetli maden ve metal borsalarına üye olmak, bu borsalarda işlem yapmak,  



3. Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık, çek ve diğer kambiyo 

senetlerinin işlemlerini yapmak,  

4. Yerli ve Yabancı sermayenin yurtiçi ve yurtdışında yatırım yapmasına, kurulu veya kurulacak 

şirketlere iştirak etmesine yardım ve aracılık etmek,   

5. Yurtiçi ve yurtdışında bankaların kurabilecekleri veya ortak olabilecekleri her türlü ortaklığa 

iştirak etmek ya da bu amaçla yeni ortaklıklar kurmak veya oluşmuş ortaklıklardan çıkmak,  

6. İlgili mevzuata uygun olarak emtia, gayrimenkul ve bunlar üzerindeki hakları temsil eden evrak 

üzerine işlemler yapmak; ortak yatırımlar, ortaklıklar veya benzer yöntemlerle fon kullandırmak,  

7. Kiralık kasa ve Saklama hizmetleri vermek,   

8. Efektif dâhil kambiyo işlemleri ile para piyasası araçlarının alım ve satımını yapmak,   

9. Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, eşyaya, kıymetli madenlere ve 

dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı 

içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemlerini yapmak,  

10. Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemlerini 

yapmak,   

11. Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmek,   

12. Yatırım danışmanlığı işlemleri yapmak,   

13. Portföy işletmeciliği yapmak ve yönetmek,  

14. Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir 

sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa 

yapıcılığı rolü üstlenmek,   

15. Bankalar arası para piyasası işlemlerine aracılık etmek,   

16. Finansal kiralama işlemlerine aracılık etmek,   

17. Sigorta acenteliği ve sigortacılık faaliyetinde bulunmak,   

18. Yerli ve yabancı banka ve diğer finansal kuruluşların muhabirlik ve temsilciliklerini yapmak, bu 

kuruluşlara Banka’nın muhabirlik ve temsilciliğini vermek, bu kuruluşlar nezdinde hesaplar 

açmak, para yatırmak,  

19. İthalat ve ihracat işlemlerine aracılık etmek,   

20. Yerel ve uluslararası, sermaye ve emtia piyasalarında ve borsalarda işlemler yapmak, bu 

piyasalarda kullanılan finansal ürünlerin banka veya müşterileri adına ihracına, alınmasına, 

satılmasına aracılık etmek,   



21. Bankanın varlıklarının teminat gösterilmesi suretiyle veya diğer suretlerle ilgili mevzuata uygun 

olarak sermaye piyasası araçlarının ihracı dâhil her türlü yöntemlerle yurtiçinden ve yurtdışından 

borçlanmak, fon sağlamak,   

22. Her türlü menkul ve gayrimenkul malları, hakları ve sınai ve fikri ve benzeri hakları iştira ve vefa 

hakkı ile intifa, irtifak ve üst hakkı gibi ayni haklar ve alacak haklarını iktisap etmek, bunları 

başkalarına satmak, devretmek, rehin veya ipotek etmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde 

kendi lehine rehin ve ipotek almak, mevcut ipotekleri kaldırmak, alacağını ve buna bağlı 

teminatlarını temlik etmek, menkul ve gayrimenkul malları, sınai ve fikri ve benzeri hakları 

kiralamak veya kiraya vermek, kira ve satış vaadi sözleşmelerini kendi lehine tapuya şerh 

ettirmek, şerhleri kaldırtmak, ticari işletme rehni akdetmek,   

23. Bankacılık işlerini yürütebilmek veya alacaklarını tahsil edebilmek için menkul ve gayrimenkul 

edinmek ve gerektiğinde bunları satım, trampa ve sair suretlerle elden çıkarmak, hak ve 

alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak 

tapuda, vergi dairelerinde vb. kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin, temlik ve diğer 

bütün işlemleri yapmak,   

24. Her türlü borçlanma senetleri ile her türlü menkul değer ve sermaye piyasası araçları ihraç etmek,   

25. Her türlü sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak ve işlemlerini yapmak; yurt içi ve yurt 

dışındaki sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında veya borsa dışı piyasalarda işlem 

gören payları, yatırım fonları ve emtia borsaları başta olmak üzere alım satımı yapılabilecek her 

türlü yatırım araçlarını kendi adına veya müşterileri namına almak, satmak, devretmek, ciro 

etmek, yatırım fonları kurmak, işletmek, portföy işletmeciliği ve yönetimi faaliyetinde bulunmak 

ve mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında faaliyette 

bulunmak,   

26. Mevzuatın izin verdiği ölçüde sosyal gayeli faaliyetlerde bulunmak.  

5. SÜRE   

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle 

uzatılıp kısaltılabilir.  

6. SERMAYE   

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 150.000.000 paya ayrılmış toplam 

150.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.  

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 54.000.000 adet paya karşılık gelen 54.000.000,00 Türk Lirası 

Emir KAYA tarafından nakdi,   

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 48.000.000 adet paya karşılık gelen 48.000.000,00 Türk Lirası 

Salih BERBEROĞLU tarafından nakdi,   



-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 21.000.000 adet paya karşılık gelen 21.000.000,00 Türk Lirası 

Ahmet DAĞLI tarafından nakdi,   

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 21.000.000 adet paya karşılık gelen 21.000.000,00 Türk Lirası 

RECEP KABA tarafından nakdi,   

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.000.000 adet paya karşılık gelen 6.000.000,00 Türk Lirası 

MUSTAFA AKIN tarafından nakdi,   

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.  

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ   

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde 

seçilecek en az 5 üyeden en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim  

Kurulu süresi 1 - 2 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 2 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.  

1.….. Mustafa AKIN 

2.….. Recep KABA 

3…… Salih BERBEROĞLU 

4…… Bedri SAYIN 

5…... Özay BALTA 

8. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ   

Daha önce seçilmiş üyeler, tekrar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanabilirler. Genel Kurul, istediği 

zaman üyelerin üyeliklerine son verebilir.  

Yönetim Kurulu üyeliğinin istifa, ölüm, iflas, ehliyetin kısıtlanması, yasal veya Esas Sözleşme’deki 

niteliklerin kaybedilmesi gibi herhangi bir sebeple boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yasal şartları 

haiz kişileri, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliklerine seçip, bu seçimden sonra yapılacak ilk Genel 

Kurul’un onayına sunar. Bu yolla seçilen üyeler, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar 

görev yapar ve onaylanması hâlinde seleflerinin süresini tamamlar.  

9. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ   

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün 

belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve 

şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini 

bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir 

yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç 

yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü 

kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan 

görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu 

belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici 



bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim 

kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları 

sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak 

olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin 

tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. 

Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu 

kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen 

sorumludur.  

10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI   

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından 

belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kardan pay ödenebilir.  

11. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI   

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:  

Şirket namına yapılacak her türlü hukuki, idari, mali ve ticari muamele, fiil, iş ve işlemlerde  herhangi 

bir konu veya tutar sınırlaması olmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket unvanı veya kaşesi altına 

vazedecekleri MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde sınırsız olarak temsil ve 

ilzam etmeye yetkilidirler. İlk 1 Yıl için Mustafa Akın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. 

12. KOMİTELER   

Banka, bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ile ilgili diğer hükümler uyarınca 

Komiteler kurabilir. Yönetim Kurulu, ihtiyaç halinde veya gerek görülmesi durumunda başka 

komiteler kurmaya yetkilidir.  

13. YEMİN VE MAL BEYANI   

Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmeleri veya atanmalarından sonra Asliye Ticaret Mahkemesi huzurunda 

yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Bu kişiler 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 

ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine tâbidirler.  

14. GENEL KURUL   

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan 

itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve 

zamanlarda toplanır.  

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri 

toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi 

genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de 

yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı 

hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar 

nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.  



Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir 

yerinde toplanır.  

15. İÇ YÖNERGE   

Yürütülmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan; Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini 

düzenleyen İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayıyla yürürlüğe 

girer.  

16. BANKA ORGANLARI   

Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, Banka’nın yetkili organları; Genel Kurul, Yönetim 

Kurulu ve ilgili mevzuat uyarınca kurulacak Komiteler şeklindedir.  

17. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU   

Banka, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul tarafından 

seçilecek bağımsız denetim kuruluşunca denetlenir.  

18. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRAÇ YETKİSİ  

 Banka, Genel Kurulun alacağı karar çerçevesinde ilgili mevzuata göre borçlanma aracı niteliğindeki 

sermaye piyasası aracı ve menkul kıymet ihraç edebilir. Genel Kurul bu ihraçların zamanlamasını, 

değer ve şartlarını Yönetim Kurulunun takdirine bırakabilir.  

19. İLAN   

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dâhil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret 

Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki 

hafta önce yapılması zorunludur.  

20. HESAP DÖNEMİ   

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci 

hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz 

birinci günü sona erer.  

21. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI   

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit 

giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.   

a)Net dönem kârının %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek 

akçeye ayrılır.  

 b)Kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.   

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın 

dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye 



yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına 

karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine 

uyulur. Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden yüzde beş (%5) oranında birinci 

temettü ayrılır. Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran 

ve miktarı belirtilmek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline brüt aylıklarının üç 

katını aşmamak üzere kardan dağıtılabilir. Genel Kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da “ikinci 

temettü payı” olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar 

payı ödendikten sonra dağıtılacak miktarlar toplamının yüzde onu (%10) Türk Ticaret Kanunu’nun 

519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince yedek akçe ayrılır. Geriye kalacak net kar tutarı yedek 

akçeye ayrılır. Yıllık temettü paylarının hangi tarihte ve ne miktarda ödeneceği Yönetim Kurulu’nun 

önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan 

temettüler geriye alınamaz. Türk Ticaret Kanunu’nun 512. maddesi hükmü saklıdır. Banka’nın zarar 

etmesinden dolayı sermayenin ikmaline ihtiyat akçesi yetmediği takdirde zararın tamamen 

karşılanmasına kadar ortaklara kar payı dağıtılamaz.  

22. YEDEK AKÇE   

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri 

uygulanır.  

23. KANUNİ HÜKÜMLER   

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.  

24. GEÇİCİ MADDELER  

Geçici Madde 1. İlk Yönetim Kurulu Üyelerinin hakları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, 

yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur.  

Geçici Madde 2. Kuruluş Masrafları Banka’nın kuruluşuna kadar yapılan çalışma, hazırlık vs. 

masraflarla kuruluş masrafları, nihai kuruluşu müteakip Banka tarafından aynen kabul edilip 

üstlenilecektir. 


