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Raf Temizli¤i Projesi kapsam›nda yer alan bu kitapta; Bankan›n çözümleme süreci, idari, mali, hukuki
ve denetsel yönlerden ayr› ayr› de¤erlendirilmifltir. Kitap, 30 Haziran 2009 tarihli veriler esas al›narak
haz›rlanm›fl olmakla birlikte bu tarihten sonra gerçekleflen önemli olay ve geliflmeleri de içermektedir.
Yay›n›n tüm içeri¤i www.raftemizligi.com adresinde yer almaktad›r.

Kamuoyunu bilgilendirme amac›yla haz›rlanm›fl olan bu yay›nda yer alan bilgilerin do¤ru ve eksiksiz
olmas› için gerekli özen gösterilmifl olmakla birlikte bu yay›nda yer alan bilgilere dayanarak ç›kar›lan
sonuçlardan TMSF sorumlu tutulamaz. Yay›nda yer alan bilgiler kaynak belirtilerek kullan›labilir.
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ÖNSÖZ

Batan bankalar›n kamuya olan maliyetini azaltma yolunda gösterdi¤i performansla
Türkiye’ye bir baflar› öyküsü arma¤an eden TMSF, Raf Temizli¤i Kitaplar› ile yak›n
tarihimizde bankac›l›k sektöründe yaflanan sorunlar›n daha net görünmesine ve
anlafl›lmas›na katk› sa¤lamay› amaçlam›flt›r.

‹ki y›l› aflk›n bir süredir, 25 kiflilik bir uzman ekibin yo¤un bir tempo ile çal›flt›¤›
TMSF’nin en önemli projelerinden biri olan Raf Temizli¤i Projesi, elinizde
tuttu¤unuz bu kitaplarla hayata geçirilmifl bulunmaktad›r.

Raf Temizli¤i Projesi kapsam›nda her banka için ayr› bir kitap haz›rlanm›fl ve
bankalar›n çözümleme süreçleri kronolojik olarak tüm detaylar›yla incelenmifltir.
Kitaplarda ilk olarak bankalar›n Fona devir sebepleri ve kullan›lan istismar
yöntemleri anlat›lm›fl, sonras›nda çözümleme ve geri kazan›m faaliyetleri, mali
bünyelerini  rehabilite etme, sat›fl, devir ve birlefltirme gibi çözümleme ad›mlar› ve
hukuki süreçleri ortaya konulmufltur.

Batan bankalarla ilgili 40 bin sayfa evrak, 7 bin döküman ve çok say›da banka
raporu sat›r sat›r incelenerek ortaya ç›kar›lan 20 kitapl›k Raf Temizli¤i Projesinin,
bankac›l›k ve finans konulara›nda gerek aktüel gerekse bilimsel çal›flma yapanlar için
yararl› olaca¤›na inan›yorum.  

Raf Temizli¤i Projesi kapsam›ndaki kitaplar e-book olarak www.raftemizligi.com
adresinde de yer alacak ve uzman ekiplerimiz kitaplarla ilgili güncellemeleri
yapmaya devam edeceklerdir.

Bu projenin ve nihayetinde kitaplar›n ortaya ç›kmas›nda ve tasar›m›nda önderlik
yapan, Kurumumuzdan ayr›l›ncaya kadar projeyi yöneten eski Fon Baflkan
Yard›mc›s› Ferruh Tunç’a, uzun ve yorucu çal›flmalarla raporlar› kitap format›na
getiren Raf Temizli¤i Projesi Grubunda yer alan bütün arkadafllar›ma ve de¤erli proje
editörümüz Yaflar Erdinç’e ayr› ayr› teflekkür ediyorum.

Elinizdeki kitab›n yak›n tarihimizde yaflanan bankac›l›k krizlerinin nedenlerinin
ve sonuçlar›n›n iyi analiz edilmesi ve dersler ç›kart›lmas›na vesile olmas›n›
diliyorum.

TMSF BAfiKANI
Ahmet ERTÜRK
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2004 Say›l› ‹cra ‹flas Kanunu 2004 Say›l› Kanun

3182 Say›l› Bankalar Kanunu 3182 Say›l› Kanun

4389 Say›l› Bankalar Kanunu 4389 Say›l› Kanun

4422 Say›l› Ç›kar Amaçl› Suç Örgütleri ‹le Mücadele Kanunu 4422 Say›l› Kanun

5411 Say›l› Bankac›l›k Kanunu 5411 Say›l› Kanun

6183 Say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun 6183 Say›l› Kanun

6762 Say›l› Türk Ticaret Kanunu TTK

Akdeniz Sigorta A.fi. Akdeniz Sigorta

Aksoy Grafik Dizgi Matbaac›l›k Sanayi ve Ticaret A.fi. Aksoy Grafik

Alara Turizm ve Ticaret Limited fiirketi Alara Turizm

Balli D›fl Ticaret A.fi. Balli D›fl Ticaret

Balli Metal SRL Balli Metal

Balli Trading Limited Balli Trading

Bank Ekspres A.fi. Bank Ekspres

Bank Gesellschaft Berlin International S.A. BGBI

Bank Kapital T.A.fi. Bank Kapital

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK

Bankalar Yeminli Murak›plar› BYM

Banque de Camondo (Suisse) S.A. Banque de Camondo (Suisse)

Bayforest Orman Ürünleri A.fi. Bayforest

Bay›nd›rbank A.fi. Bay›nd›rbank

Baykur G›da Sanayi A.fi. Baykur G›da

BB Aval GmbH BB Aval

Beysu Su ve Meflrubat Sanayi Ticaret A.fi. Beysu

Birleflik Fon Bankas› A.fi. BFB

BK Global Finance Ltd. BK Global

Cenajans Grey Reklamc›l›k A.fi. Cen Ajans

Defne Elektronik Metalurji Petrol Tekstil Plastik Ka¤›t 
Otomotiv ve Kimya Sanayi Ticaret Limited fiirketi Defne Elektronik

Dempa Pazarlama A.fi. Dempa Pazarlama

Dempa Uluslararas› D›fl Ticaret A.fi. Dempa D›fl Ticaret

Dempanel Entegre Orman Ürünleri A.fi. Dempanel

Demsan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Demsan Orman Ürünleri

Dem-ser Nakliye ve Depo ‹flletmecili¤i A.fi. Dem-ser Nakliye
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Demyön Holding A.fi. Demyön Holding

Demyön Yönetim Dan›flmanl›k Servis Sanayi Ticaret A.fi. Demyön Yönetim

Devlet Güvenlik Mahkemesi DGM

Devlet ‹ç Borçlanma Senetleri D‹BS

Dina ‹mport and Export Ltd. Dina

Doysan Ya¤ Sanayi A.fi. Doysan Ya¤ Sanayi

Döviz Tevdiat Hesab› DTH

Egebank Off-Shore Limited Egebank Off-Shore

Ege Endüstri Holding A.fi. Ege Endüstri Holding

Ege Endüstri ve Ticaret A.fi. Ege Endüstri

Ege Etanational Bank A.fi. Ege Etanational Bank

Ege Finance Limited Ege Finance

Ege Finans Holding A.fi. Ege Finans

Ege Finansal Kiralama A.fi. Ege Leasing

Ege Portföy Yönetimi A.fi. Ege Portföy

Ege Sigorta A.fi. Ege Sigorta

Ege Ticaret T.A.fi. Ege Ticaret

Ege Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi. Ege Yat›r›m

Ekser Metal Ticaret A.fi. Ekser Metal

Elma-Su Elma ve Di¤er Meyveler Özü ve Sular› Sanayi ve Ticaret A.fi. Elma-Su Sanayi

Em-Air Hava Tafl›mac›l›¤› Ticaret Turizm Limited fiirketi Em-Air Hava Tafl›mac›l›¤›

Emay Holding A.fi. Emay Holding

Emay ‹nflaat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.fi. Emay ‹nflaat

Era Deniz Finansal Kiralama A.fi. Era Deniz Leasing

Era Finans Factoring A.fi. Era Faktoring

Era Finansal Kiralama A.fi. Era Leasing

Era Servis Turizm ‹nflaat ve Ticaret A.fi. Era Servis

Era Sigorta A.fi. Era Sigorta

Era Turizm ve Ticaret A.fi. Era Turizm

Eskiflehir Bankas› T.A.fi. Esbank

Estone Financial S.A. Estone

Etibank A.fi. Etibank

Eyüp Yün ‹plik Sanayi ve Ticaret A.fi. Eyüp Yün Sanayi

Föy Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.fi. Föy Otomotiv

Göltafl Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Göltafl Enerji

Göl Yat›r›m Holding A.fi. Göl Yat›r›m

Goldbis Tar›m Ürünleri ve Kimyasal Mad. San. Tic. Ltd. fiti. Goldbis
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Göltafl Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Göltafl Çimento

Göltafl Haz›r Beton ve Yap› Elemanlar› Sanayi ve Ticaret A.fi. Göltafl Haz›r Beton

Güven Hava Yollar› A.fi. Güven Hava Yollar›

Himak fiasi Üstü Sanayi ve Ticaret A.fi. Himak fiasi

Hisse Devir Sözleflmesi HDS

ING Bank A.fi. ING Bank

‹ktisat Bankas› T.A.fi. ‹ktisat Bankas›

‹nterbank A.fi. ‹nterbank

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ‹MKB

‹flbirli¤i ve Ticaret A.fi. ‹flbirli¤i Ticaret

Karteks Sanayi ve Ticaret A.fi. Karteks

Kentbank A.fi. Kentbank

Kotabis Bisiklet Yedek Parçalar› ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi. Kotabis

Kotasan Bisiklet Sanayi ve Ticaret A.fi. Kotasan

Laskay Lastik Sanayi A.fi. Laskay Lastik

Mali Suçlar› Araflt›rma Kurulu MASAK

Mi-Gi Tekstil Sanayi Turizm ve Ticaret Limited fiirketi Mi-Gi Tekstil

Namer Kauçuk Ticaret A.fi. Namer Kauçuk

Ordu Yard›mlaflma Kurumu OYAK 

Orkav Orman ve Tar›m Sanayi Hammadde Üretim A.fi. Orkav Orman Sanayi

Orma Orman Mahsulleri ‹ntegre Sanayi ve Ticaret A.fi. Orma Orman Sanayi

Oyakbank A.fi. Oyakbank

OZF Fidanc›l›k Sanayi ve Ticaret A.fi. OZF Fidanc›l›k

Pamukbank T.A.fi. Pamukbank

Puccinelli-Elmatafl Göller Bölgesi Meyve Sebze 
De¤erlendirme Sanayi ve Ticaret A.fi. Puccinelli-Elmatafl

Sosyal Sigortalar Kurumu SSK

Sümerbank A.fi. Sümerbank

fievket Demirel Holding A.fi. fievket Demirel Holding

Tarrant Invest Limited Tarrant Invest

T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› Hazine

T.C. Merkez Bankas› A.fi. TCMB

Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu TMSF veya Fon

Toprak Sigorta A.fi. Toprak Sigorta

Toprakbank A.fi. Toprakbank

Türk Ticaret Bankas› A.fi. Türk Ticaret Bankas›

Türkiye Demir Çelik ‹flletmeleri T.A.fi. Demir Çelik ‹flletmeleri



EGEBANK 17

Türkiye Tütüncüler Bankas› Yaflarbank A.fi. Yaflarbank

Üniversal Bilgisayar Hizmetleri A.fi. Üniversal Bilgisayar

Üniversal Kart Hizmetleri A.fi. Üniversal Kart

Üniversal Yat›r›m Holding A.fi. Üniversal Yat›r›m

Yabanc› Para YP

Yonne Financing Inc. Yonne Financing

Yurt Ticaret ve Kredi Bankas› A.fi. Yurtbank
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G‹R‹fi

‹zmir’li esnaf ve ahalinin sermaye ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla 1928 y›l›nda kurulan
“Esnaf ve Ahali Bankas›” 1959 y›l›nda “Egebank” ad›n› alm›flt›r. 1960’l› y›llarda
Türkiye’de büyük ölçekli bankac›l›¤›n teflvik edilmesine ra¤men, küçük ve yerel bir
banka olarak faaliyetlerini sürdüren Egebank, 1970’li y›llardan sonra ulusal
bankac›l›¤a yönelmifl ve 1980’li y›llarda ise di¤er bankalar gibi ihtisaslaflmaya gitmifltir.

1990 y›l›nda Bayraktar Grubu taraf›ndan sat›n al›nan Egebank’ta yeni bir dönem
bafllam›flt›r. Egebank, 1994 krizinden hemen sonra 20 Haziran 1994 tarihinde yak›n
izlemeye al›nm›fl ve 1998 y›l›nda da Demirel Grubuna sat›lm›flt›r. Bu de¤iflimin
üzerinden iki y›l geçmeden Banka, 21 Aral›k 1999 tarihinde Fona devredilmifltir.
Bayraktar ve Demirel Gruplar› dönemlerinde artarak devam eden hâkim ortak
istismar›, Bankan›n önce yak›n izleme kapsam›na al›nmas›na ve daha sonra da Fona
devredilmesine neden olmufltur.

Fona devir sonras› Bankan›n mali bünyesi rehabilite edilmeye çal›fl›lm›fl, sat›fl ifllemleri
planlanm›fl, ancak herhangi bir sat›n alma talebi olmay›nca, Sümerbank çat›s› alt›nda
birlefltirilerek mevduat kabul etme ve bankac›l›k ifllemleri yapma izinleri kald›r›lm›flt›r.
Böylece, Egebank’›n 73 y›ll›k bankac›l›k geçmifli ve tüzel kiflili¤i fiilen sona ermifltir.
Birleflik Sümerbank hisseleri ise 10 A¤ustos 2001 tarihinde OYAK’a sat›lm›flt›r. 

Fonun, yönetim ve denetimini devrald›¤› bankalarla ilgili misyonu tasarruf 
sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyarak devrald›¤› bankalar› kamuya en az
maliyetle ve en k›sa sürede çözümlemektir. Bu kapsamda, Egebank’›n Fona
devredilmesiyle bafllay›p Bankan›n mali bünyesinin rehabilite edilerek sat›fla 
haz›rlanmas›yla devam eden ve daha sonra Sümerbank çat›s› alt›nda di¤er befl Fon
bankas›yla birlefltirilip sat›lmas›yla sonlanan “Çözümleme” sürecine iliflkin tüm 
detaylar bu kitapta yer almaktad›r.  

Kitap, befl ana bölümden oluflmaktad›r. ‹lk bölümde Egebank’›n Fona devir öncesi
dönemi ortaya konulmufl ve devir nedenleri ayr›nt›l› bir flekilde sunulmufltur. ‹kinci
bölümde ise Bankan›n Fona devri sonras›nda al›nan önlemler ve yap›lan çal›flmalar ile
bunlar›n sonuçlar›na yer verilmifltir. Üçüncü bölümde, Fon taraf›ndan devral›nan
varl›klar›n çözümlemesi ve geri kazan›m çal›flmalar› anlat›lm›flt›r. Dördüncü bölümde
çözümlemenin hukuki süreci, yürütülen dava ve takipler detaylar›yla sunulmufl olup
son bölümde ise genel bir de¤erlendirme yap›lm›flt›r. 
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1.1. FONA DEV‹R ÖNCES‹ DÖNEME KISA BAKIfi

Egebank’›n ortakl›k yap›s›ndaki temel de¤iflimler ile Bankan›n 21 Aral›k 1999 tarihinde
temettü hariç ortakl›k haklar› ile yönetim ve denetiminin Fona devredilmesi sonucunu
do¤uran olaylar kronolojik olarak fiekil 1’de sunulmufltur.

fiEK‹L 1: FONA DEV‹R ÖNCES‹ DÖNEME KISA BAKIfi
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1.2. TAR‹HÇE - ‹ZM‹R ESNAF VE AHAL‹ BANKASI

Türkiye’de ilk yerel bankalar 1908 y›l›nda Meflrutiyetin
ilan›ndan sonraki dönemde kurulmaya bafllam›flt›r. Daha
sonra 1926–1928 y›llar› aras›nda da yerel banka kurulufllar›
artarak devam etmifltir. “‹zmir Esnaf ve Ahali Bankas›” bu
dönemde, 11 Nisan 1928 tarihinde bir flube ile kurulmufl,
1929 y›l› bafl›nda flube say›s› dörde ç›kar›lm›flt›r. Kuruldu¤u
y›llarda tar›m ürünleri ticareti ve komisyonculu¤u
alanlar›nda faaliyet gösteren firmalara hizmet veren Banka,

1937 y›l›nda kendi ad›na ifl yapmak amac› ile Ege Ticaret ad› alt›nda bir anonim
ortakl›k kurmufl ve flirketin sermayesinin yüzde 4’ünü halka açm›flt›r.

1944 y›l›na gelindi¤inde, bankac›l›k ifllemlerinin yan› s›ra Demir Çelik 
‹flletmeleri’nin ‹zmir Acental›¤›, tütün al›m-sat›m ve ifllemesi gibi ticari aktiviteler
gerçeklefltiren Banka, 1959 y›l›nda fievket Filibeli taraf›ndan sat›n al›nm›fl ve ad›
Egebank olarak de¤ifltirilmifltir. 1962 y›l›nda flubeleflmenin yan› s›ra, mali 
ifltirakler de edinmeye bafllayan Banka, d›fl ticaret ifllemlerinin artmas›yla kambiyo
bölümünü de kurarak faaliyet alanlar›n› geniflletmifltir. 1960’l› y›llarda Türkiye’de
büyük ölçekli bankac›l›¤›n teflvik edilmesine ra¤men, Egebank küçük ve yerel bir
banka olarak faaliyetlerini sürdürmüfltür.

1970’li y›llara kadar yerel bankac›l›k yapan Egebank, 1975 y›l›nda Bankan›n
Özakat Grubu taraf›ndan sat›n al›nmas› ile birlikte bu stratejiyi terk etmifltir.
Banka bu tarihten itibaren flube ve hizmet verilen il say›s›n› art›rarak, ulusal
bankac›l›¤a yönelmifltir. 1979 y›l›na gelindi¤inde flube say›s›n›n 14’e ulaflt›¤›
görülmektedir. Ayr›ca, a¤›rl›kl› olarak taahhüt firmalar›ndan oluflan müflteri 
profili de¤ifltirilerek, ‹zmir’in en büyük ithalatç› ve sanayicileri, Bankan›n
müflterileri aras›na kat›lm›flt›r. Faaliyet alanlar›na d›fl ticaret ifllemlerini de
ekleyen Bankan›n, 1979 y›l› itibar›yla d›fl muhabirlerinin say›s› 63 ülkede toplam
191’e, 1980 y›l›nda ise 80 ülkede 251’e ulaflm›flt›r. 

Bankan›n yönetimi, 1990 y›l›nda Bayraktar Grubuna geçmifl, ‹hlâs Grubu ise 1994 
y›l›nda Bankan›n hâkim orta¤› konumundaki Otomobilcilik ve Ticaret A.fi.’nin
yüzde 35 hissesine sahip olmak suretiyle dolayl› olarak Bankaya ifltirak etmifltir.

1994 y›l›ndaki ekonomik kriz sonras›nda yak›n izlemeye al›nan ve 28 flubesi 
bulunan Banka, aktif büyüklü¤ü itibar›yla sektördeki küçük ölçekli bankalar
aras›nda yer alm›flt›r.
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Yak›n izlemeye al›nan Egebank, 1998 y›l› May›s
ay›nda, Demirel Grubunun kontrolüne geçmifltir.
Demirel Grubu Otomobilcilik ve Ticaret A.fi. ile
Erdem D›fl Ticaret A.fi.’nin Bayraktar Grubu ve
Erdem Ailesine ait hisselerini sat›n almak

suretiyle Egebank hâkim orta¤› olmufltur. Bu sat›fl›n hemen ard›ndan yap›lan
sermaye art›r›m›nda ‹hlas Holding’in Otomobilcilik ve Ticaret A.fi.’deki hisse oran›
yüzde 35’ten yüzde 2’ye düflmüfl, böylece Demirel Grubu Bankadaki kontrolünü
art›rm›flt›r.

Fona devir öncesinde Egebank’›n ortakl›k yap›s› Tablo 1’de yer almaktad›r.

TABLO 1: EGEBANK ORTAKLIK YAPISI
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1.3. EGEBANK’IN YAKIN ‹ZLEMEYE ALINMASI

1994 krizi sonras›nda yüksek faizlere ve ekonomideki daralmaya ba¤l› olarak
bankac›l›k sektöründe sorunlu kredilerin artt›¤› gözlenmifltir. Bunun sonucunda,
bankac›l›k sektörünün aktif kalitesinde, kârl›l›¤›nda ve likiditesinde bozulma,
kredilerin geri dönüfl h›z›nda yavafllama meydana gelmifltir. 1994 y›l› bilânço
rakamlar›na bak›ld›¤›nda Egebank’ta da bu bozulmalar›n yafland›¤› görülmektedir.
Fakat önemle vurgulanmal›d›r ki; Egebank’›n yak›n izlemeye al›nmas›n›n nedeni
1994’deki krizin olumsuz etkilerinden ziyade, Bankan›n maruz kald›¤› hâkim
ortak istismar›d›r.

Egebank’›n likiditesi, 1994 krizinden son derece olumsuz etkilenmifltir. Sermaye
art›fl›na ra¤men Banka hâkim ortaklar›na kulland›r›lan yüksek montanl› kredilerin
etkisiyle maruz kal›nan likidite zafiyeti giderilememifl ve bu durum Banka 
özkaynaklar›na sirayet etmifltir.

BYM’nin 1994 krizinin hemen ard›ndan yapm›fl oldu¤u denetimlerde; 
özkaynaklar›n yetersiz oldu¤u, varl›klar›n donuk hale geldi¤i, likidite s›k›fl›kl›¤›n›n
kriz halini ald›¤› tespit edilmifltir. Mevduat çekilifllerinin devam etmesi halinde ise
Bankan›n yükümlülüklerini yerine getiremeyece¤i belirtilmifl ve yak›n izleme 
kapsam›na al›nmas› önerilmifltir.

Tüm bu olumsuz geliflmeler Egebank’›n 20 Haziran 1994 tarihinde 3182 Say›l›
Kanunun 64/1 maddesine istinaden yak›n izlemeye al›nmas› ile sonuçlanm›flt›r.

Bankan›n yak›n izlemeye al›nmas›n›n ard›ndan Hazine, Banka yönetiminden mali
yap›n›n güçlendirilmesi için baz› tedbirleri almas›n› istemifltir. 1994 ve 1995
y›llar›nda Bankaya bildirilen tedbirlerin bafl›nda; sermayenin nakden art›r›lmas›,
verimsiz ve donuk kredilerin maddi teminatlarla güçlendirilmesi, kredi
de¤erlili¤ini yitirmifl firmalar hakk›nda yasal takibe geçilmesi ile ifltirak ve sabit
k›ymetlerin sat›lmas› gelmektedir.

Ayr›ca temerrüde düflen kredilerin takipteki alacaklar hesab›na al›narak bunlar için
Karfl›l›klar Kararnamesi çerçevesinde karfl›l›k ayr›lmas› da Banka yönetimine
bildirilen tedbirler aras›nda yer almaktad›r.

1996 ve 1997 y›llar› denetimlerinde ve sonras›nda Bankan›n temel sorunlar›n›n
devam etti¤i anlafl›lmaktad›r. 

Hazinenin tüm uyar›lar›na ra¤men, Banka yönetimi Eylül 1997 tarihli yaz›s›nda, tüm
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uyar›lar› göz ard› ederek; kredi kulland›r›lan hâkim ortak (Bayraktar ve ‹hlas
Gruplar›) firmalar›n›n kredibilitelerinin yüksek oldu¤unu, Eze Zeytincilik,
Zeytino¤lu ve Çukurova Gruplar›na kulland›r›lan kredilerin yasal s›n›rlar içerisinde
ve teminatl› oldu¤unu, bu sebeple karfl›l›k ayr›lmas›na gerek olmad›¤›n› bildirmifltir.

Di¤er taraftan, fiduciary ifllemler yap›ld›¤› kabul edilerek bu ifllemlerin vadeleri
dolduktan sonra tasfiye edilece¤i, sorunlu addedilen krediler için ise gelir 
reeskontu yapma uygulamas›na 1997 y›l› itibar›yla son verildi¤i ifade edilmifltir. 

Ancak belirtilenin aksine, Banka taraf›ndan sorunlu krediler için gelir reeskontu
yapma uygulamas›na devam edilmifl, Grup kredilerinden tahsilat yap›lamad›¤› gibi,
söz konusu kredilerin gelir yaratamamas› sonucu, Bankan›n gelir-gider 
dengesi her geçen y›l daha da bozulmufltur. Ayr›ca, fiduciary ifllemlere son 
verilece¤i ve mevcut ifllemlerin vadesinde tasfiye edilece¤i belirtilmesine ra¤men, bu
tarihten sonra da ayn› biçimdeki kredi uygulamalar›na devam edildi¤i görülmüfltür. 

Nitekim, Bankan›n 1997 y›l› faaliyetlerine iliflkin olarak düzenlenen ve daha 
önceki raporlarda vurgulanan sorunlar›n artarak devam etti¤ini belirten Haziran
1998 tarihli BYM raporunda;

• Banka kredi portföyünün geçmifl y›llardan gelen sorunlar› halen tafl›d›¤›,

• Sorunlu kredilerin normal krediler aras›nda izlenmeye devam edildi¤i,

• Kredi kulland›r›mlar›nda gerekli hassasiyetin gösterilmeyerek tahsili gecikmifl
ve donuk alacaklar›n nispi olarak artt›¤›,

• Risk temerküzünün Banka aç›s›ndan en önemli sorun oldu¤u, 31 Aral›k 1997
tarihi itibar›yla Banka hâkim ortaklar› ile Eze Zeytincilik, Zeytino¤lu ve
Çukurova Gruplar›na kulland›r›lan nakdi kredilerde çok büyük oranlarda art›fl
oldu¤u,

• Bankan›n 31 Aral›k 1997 tarihi itibar›yla aç›k pozisyon tutar›n›n bir önceki
y›l sonuna göre 17 milyon USD civar›nda artarak 84 milyon USD düzeyinde
gerçekleflti¤i,

• Kârl›l›k probleminin, geçmifl y›llardan gelen ve dönem içerisinde artan 
sorunlardan ötürü çözülemedi¤i

tespitleri yer alm›flt›r.
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Özetle, 1994 y›l›ndan 1998 y›l›na kadar Egebank hakk›nda al›nmas› istenen
önlemlerin uygulanmas›na yönelik Hazine uyar›lar› sonuç vermemifl, aksine son
verilmesi istenen uygulamalara devam edilmifltir.

1.4. DEM‹REL GRUBUNUN HÂK‹M ORTAK OLMASI
Bayraktar Grubu, yak›n izleme kapsam›nda bulunan ve sorunlar› artarak devam
eden Bankay›, 1998 y›l›nda Demirel Grubuna satm›flt›r. Demirel Grubunun
Egebank’› al›fl yöntemi Türk bankac›l›k tarihine geçecek bir sat›n alma örne¤idir. 

Demirel Grubu, Egebank’›, Bankan›n kaynaklar›n› kullanarak sat›n alm›fl ve Banka,
yeni hâkim ortak olan Demirel Grubu döneminde çok daha h›zl› bir mali bünye
bozulmas›na maruz kalm›flt›r. 

Elbette ki sorun, Egebank’›n sat›n al›nm›fl olmas› de¤il, Egebank’›n kendi
kaynaklar› kullan›larak sat›n al›nm›fl olmas›d›r. 

Egebank’›n sat›fl›yla ilgili olarak, Demirel Grubu ile Bankan›n ortaklar› aras›nda
4 May›s 1998 tarihinde iki devir sözleflmesi ve 21 Temmuz 1998 tarihinde de sulh
sözleflmesi tanzim edilmifltir. 

Bankan›n sat›fl›, yukar›da da belirtildi¤i üzere Banka orta¤› flirketlerin hisselerinin
Demirel Grubuna intikali yoluyla gerçeklefltirilmifltir. Bu kapsamda, Bankan›n
ortaklar› aras›nda yer alan;

• Otomobilcilik ve Ticaret A.fi.’nin de içinde bulundu¤u Bayraktar Grubuna ait
olan Ege Finans, Föy Otomotiv, Ege Leasing, Ege Faktoring ve Ege Yat›r›m
hisseleri ile

• Mehmet Sami Erdem ile Bingül Erdem, Bahattin Bahad›r Erdem, Sibel Erdem,
Zeynep P›nar Erdem’e ait Erdem D›fl Ticaret A.fi. hisseleri 

Demirel Grubu firmalar›ndan Üniversal Yat›r›m, fievket Demirel Holding ve Era
Faktoring ile Yahya Murat Demirel, Neslihan Demirel ve fiaban Ayhan Tatl›gil’e
devredilmifltir. Devre iliflkin tanzim edilen sözleflmeye konu tüm hisselerin toplam
sat›fl tutar› 115,5 milyon USD olarak belirlenmifltir.

Di¤er taraftan, yine Otomobilcilik ve Ticaret A.fi, Ege Leasing, Ege Sigorta ve
Karteks’in paylar›n›n Ege Endüstri Holding taraf›ndan 2,5 milyon USD’ye 
Üniversal Yat›r›m’a devrine iliflkin 4 May›s 1998 tarihli ikinci bir sözleflme daha
tanzim edilmifltir. 
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fiekil 2’de görüldü¤ü üzere Demirel Grubu 4 May›s 1998 tarihinde iki sözleflme ile
118 milyon USD ödeme taahhüdünde bulunarak, Egebank’›n sahibi olan 
flirketleri ve di¤er hisseleri sat›n alm›flt›r. Fakat bu hisseler, parça parça birçok
Demirel Grubu flirketine devrolmufltur. Sonuç olarak, Egebank hisselerinin yüzde
90’dan fazlas›n›n kontrolü dolayl› olarak Yahya Murat Demirel’e geçmifltir.

fiEK‹L 2: EGEBANK’TA HÂK‹M ORTA⁄IN DE⁄‹fiMES‹
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Bu noktada sorulmas› gereken en önemli soru Bankan›n sat›fl bedelinin nas›l 
ödendi¤idir. 

Egebank’›n sat›fl› için Demirel Grubu ile Egebank’›n eski hissedarlar› (Bayraktar
Grubu ve Mehmet Sami Erdem) 118 milyon USD tutar›ndaki sat›fl bedeli
üzerinden anlaflmaya varm›fllard›r. Söz konusu anlaflma gere¤i Bayraktar Grubu
hisselerinin 100 milyon USD, Mehmet Sami Erdem hisselerinin ise 18 milyon USD
karfl›l›¤›nda Demirel Grubuna devredilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

Bu çerçevede Demirel Grubu ile Bayraktar Grubu ve Mehmet Sami Erdem aras›nda
ayr› ayr› sözleflmeler düzenlenmifl ve sat›fl bedelinin nas›l ödenece¤i detayl› olarak
belirlenmifltir.

Ancak 4 May›s 1998 tarihinde sözleflmelerin imzalanmas› ve Bankan›n ço¤unluk
hisselerinin devral›nmas›n› müteakiben Demirel Grubu, hemen ba¤›ms›z bir 
denetim flirketine Bankan›n mali durumu ile ilgili olarak bir inceleme yapt›rm›flt›r.

Ba¤›ms›z denetim flirketince yap›lan incelemeler sonucunda, Banka bilançosunun
gerçek mali durumu yans›tmad›¤› ve baz› kalemlerin zarar hesaplar›na intikal 
ettirilmesi gerekti¤i kanaatine var›lm›flt›r. Bunun üzerine Demirel Grubu
25 Haziran 1998 tarihinde mahkemeye baflvurmufl ve sat›fl bedelinin tenzilini talep
etmifltir.

Sat›fl bedeli üzerindeki anlaflmazl›¤›n yarg›ya intikal etmesi sonucunda Bayraktar
Grubu tenzil ve ödeme flartlar› konusunda Demirel Grubu ile yeni bir anlaflmaya
varm›fl ve taraflar aras›nda 21 Temmuz 1998 tarihinde bir sulh sözleflmesi 
düzenlenmifltir.

Söz konusu sulh sözleflmesine göre Bayraktar Grubu kendisine ait olan
100 milyon USD’lik sat›fl bedeli üzerinden 15,3 milyon USD tutar›nda tenzili kabul
etmifl, böylece Egebank’taki hisselerini 84,7 milyon USD karfl›l›¤›nda Demirel
Grubuna devretmifltir.

Taraflar aras›nda var›lan mutabakat sonucu düzenlenen 21 Temmuz 1998 tarihli
sulh sözleflmesine göre sat›fl bedeli; 30 milyon USD’lik peflinat, 30 May›s 1998 
tarihinde bedeli ödenmifl olan 5 milyon USD’lik bono ve 613 bin USD’lik nakdi
ödemenin düflülmesi sonucunda kalan 49,1 milyon USD tutar›ndaki bakiyenin
büyük k›sm› Bayraktar Grubu flirketlerinin Egebank’a olan kredi, faiz ve benzeri
borçlar›n›n Demirel Grubu taraf›ndan üstlenilmesi ile ödenmifl say›lacakt›r.
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Dolay›s›yla Bankan›n sat›fl› sonucunda; Bayraktar Grubu, 35,6 milyon USD
tutar›nda nakit tahsilat sa¤lam›fl ve Grup flirketlerinin Bankaya olan
49,1 milyon USD tutar›ndaki borcundan da kurtulmufltur. 

Burada dikkat çeken husus daha önce de de¤inildi¤i gibi, Egebank’›n tamamen
Egebank kaynaklar› kullan›larak sat›n al›nmas›d›r. Zira;

• Peflin olarak ödenen 30 milyon USD ve senet bedeli olarak ödenen
5 milyon USD, Banka yönetimi Bayraktar Grubunda iken Demirel Grubu
flirketlerine kulland›r›lan 35 milyon USD tutar›ndaki kredi ile karfl›lanm›flt›r.

• Bakiye 49,1 milyon USD ise Bayraktar Grubunun Bankaya olan borçlar›n›n
Demirel Grubu taraf›ndan üstlenilmesi suretiyle ödenmifltir.

Demirel Grubu, Bankan›n yüzde 10 oran›nda hissesine sahip olan Mehmet Sami
Erdem ile de ayr› bir sözleflme yapm›fl ve 9 milyon USD’si nakit, 9 milyon USD’si
bono karfl›l›¤› olmak üzere hisseleri sat›n alm›flt›r.

Böylece toplam 102,7 milyon USD’ye ulaflan Egebank ödeme plan› fiekil 3’te
ayr›nt›lar› ile gösterilmifltir.
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fiEK‹L 3: SULH SÖZLEfiMES‹ SONRASI ÖDEME PLANI
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1.5. BANKANIN DEVR‹NE ‹Z‹N VER‹LMES‹

1998 y›l› Nisan ve May›s aylar›nda, Egebank’›n Bayraktar Grubundan Demirel
Grubuna devri konusunda görüflme ve anlaflmalar yap›lm›fl, bu görüflme ve
anlaflmalar BYM taraf›ndan Hazineye bildirilmifltir. 

Egebank’›n Demirel Grubuna sat›fl ifllemlerinde; Demirel Grubu, do¤rudan
Egebank’› sat›n almak yerine, Bankan›n sahibi konumunda bulunan flirketleri sat›n
alarak Egebank’›n hâkim orta¤› olmufltur. 3182 Say›l› Kanuna göre Banka
hisselerinin el de¤ifltirmesi Hazinenin iznine tabi iken, Demirel ve Bayraktar
Gruplar› Hazinenin onay mekanizmas›n› by-pass etmek için do¤rudan Banka
hisseleri yerine Bankan›n ortaklar› olan Otomobilcilik ve Ticaret A.fi. ile Erdem D›fl
Ticaret A.fi. hisselerini sat›fla konu ederek Kanunu dolanm›fllard›r.

Banka orta¤› flirketlerin paylar›n›n devri yoluyla dolayl› olarak Banka pay
sahipli¤inin el de¤ifltirmesine yol açan devirler için Hazineden izin al›n›p 
al›nmayaca¤›na iliflkin kanuni boflluk,  Bayraktar Grubu ve  Demirel Grubu
taraf›ndan kullan›lm›flt›r.

‹lerleyen süreç içerisinde,  Egebank’›n Demirel Grubu taraf›ndan sat›n al›nmas›nda
Banka kaynaklar›na baflvurulmas› halinde Egebank’taki donuklaflm›fl Grup 
risklerinin artaca¤› ve mali bünyedeki mevcut sorunlar›n devam edece¤i 
yönündeki BYM uyar›lar› da dikkate al›narak, Banka hisselerinin dolayl› edinimi
s›ras›nda Egebank taraf›ndan verilen gayrinakdi kredilerin Banka kayna¤›ndan
nakdi krediye dönüfltürülmeyece¤ini Banka ortaklar› Ekim 1998 tarihinde taahhüt
etmifllerdir.

Bu geliflmeler üzerine, Egebank’›n tüzel kifli ortaklar›ndan Otomobilcilik ve Ticaret
A.fi. ile Erdem D›fl Ticaret A.fi. hisselerinin Üniversal Yat›r›m, Era Faktoring, fievket
Demirel Holding, Yahya Murat Demirel, Neslihan Demirel ve fiaban Ayhan
Tatl›gil’e devredilmesine izin verilmifltir.
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1.6. HAZ‹NE TARAFINDAN BANKAYA YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ ATANMASI

Egebank’ta Demirel Grubu döneminde de yasal olmayan uygulamalara devam 
edilmifltir. Bu durum, Banka mali bünyesindeki sorunlar› daha da derinlefltirmifltir. 

Konuya iliflkin olarak, BYM taraf›ndan haz›rlanan raporlarda;

• 1997 y›l sonu duru bilânço rakamlar›na göre, 12 milyon YTL net dönem
zarar› bulunan Bankan›n faiz d›fl› gelir-gider dengesini sa¤layamad›¤› ve 
birikmifl zarar›n 14 milyon YTL’ye ulaflt›¤›,

• Demirel Grubu flirketi olan Ekser Metal’e Banka taraf›ndan 12 milyon USD
nakdi kredi kulland›r›ld›¤›,

• Demirel Grubu firmalar›n›n di¤er bankalar nezdindeki kredilerinin dolayl›
yollarla Egebank kaynaklar›ndan kapat›ld›¤› ve böylece risk temerküzünün
gizlenmeye çal›fl›ld›¤›,

• Banka mali bünyesinin güçlendirilmesini teminen verilen talimatlara uyma
hususunda yeterli çaba sarfedilmedi¤i, do¤rudan ve dolayl› olarak hâkim orta¤a
yüksek miktarlarda kredi kulland›r›ld›¤›

bu nedenlerle, aktifinin kalitesi ve seyyaliyeti düflük olan ve ülkemiz dahil dünya
piyasalar›nda yaflanan ekonomik geliflmelere paralel olarak Bankan›n likidite
s›k›nt›s› yaflamas›n›n muhtemel göründü¤ü ifade edilmifltir. 

Hazinenin Ocak 1999 tarihli yaz›s›nda, Bankan›n mali bünyesinin iyilefltirilmesi
için 3182 Say›l› Kanunun 64. maddesine istinaden;

• Demirel Grubuna do¤rudan ve dolayl› olarak yeni kredi kulland›r›lmamas›,
Gruba dâhil gerçek kiflilerin kefaletleri al›nmak suretiyle Grup risklerinin 
teminatland›r›lmas› ve Gruba ait kredilerin vadelerinde tahsil edilmesi,

• Kredi portföyünde önemli bir paya sahip ‹hlâs Grubu, Zeytino¤lu Grubu,
Korkmaz Yi¤it Grubu, Balli Grubu ve Ceylan Grubu gibi likidite yönünden
s›k›fl›k durumda bulunan gruplar üzerindeki risklerin tasfiyesi için gerekli 
tedbirlerin al›nmas›,

• Hazinenin izni al›nmadan yeni flube aç›lmamas› ve ifltirak edinilmemesi,
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• Yabanc› kaynaklar›n duran de¤erlere yat›r›lmamas›,

• Gruplar üzerindeki kredi risklerinin tasfiyesi ve teminatland›r›lmas›na iliflkin
olarak Hazine taraf›ndan da uygun görülecek bir uygulama plan› haz›rlanarak
bir ay içerisinde tevdi edilmesi,

• BGBI nezdinde tutulan toplam 100 milyon DEM tutarl› Alman hazine
bonolar›n›n vadeleri, faiz oranlar› ile söz konusu bonolar üzerinde herhangi 
bir takyidat bulunup bulunmad›¤› hususlar›nda Hazineye bilgi verilmesi

istenilmifltir.

Hazine uyar›s›, Banka Yönetim Kurulu Baflkan› Yahya Murat Demirel taraf›ndan
Mart 1999 tarihinde cevapland›r›lm›fl ve kredilerin 3182 Say›l› Kanuna uygun
oldu¤u belirtilmifltir. Ancak, Alman hazine bonolar› üzerinde takyidat bulunup
bulunmad›¤› sorusuna cevap verilmemifl, haz›rlanmas› istenen uygulama plan›na
iliflkin olarak da bir de¤erlendirmede bulunulmam›flt›r.

Öte yandan bu dönemde, Demirel Grubuna kaynak aktar›m›na devam edildi¤i,
1 fiubat 1999 tarihinde 10 milyon USD ve 500 bin YTL tutar›nda kredi limiti
tahsis edildi¤i ve bu kredilerin 500 bin YTL’lik k›sm›n›n kulland›r›ld›¤› tespit
edilmifltir. 

Bu geliflmeler üzerine, Hazine, 3182 Say›l› Kanunun 64. maddesine istinaden,
14 Nisan 1999 tarihinde Bankaya yönetim kurulu üyesi atam›flt›r. 15 Nisan 1999 
tarihinde daha önce belirtilen tüm önlemlerin al›nmas› gerekti¤ini Banka 
yönetimine bir kez daha hat›rlatm›flt›r.

‹zleyen dönemde de Hazine talimatlar› göz ard› edilerek;

• ‹rlanda’da yüzde 99’u Bankaya ait olan 50 bin USD sermayeli Ege Finance
unvanl› bir flirket kurulmufltur.

• Afyon ve ‹stanbul ‹mes’te birer flube ve ayr›ca 1999 y›l› sonlar›nda yüzde 90
hissesine sahip oldu¤u ifltiraki olan Üniversal Kart üzerinden Bankan›n 
kullan›m›na sunulmak üzere tahsilat ofisleri aç›lm›flt›r. Öte yandan tahsilat 
ofislerinin finansman› için Bankadan faizsiz krediler tesis edilmifl, ülke çap›nda
gayrimenkuller kiralanm›fl, kiralanan bu gayrimenkullerin Egebank tahsilat 
ofisine dönüfltürülmesi amac›yla yüksek tutarlarda bak›m, onar›m, dekorasyon
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harcamalar› yap›lm›flt›r. Bankan›n Fona devir tarihi itibar›yla 265 adete ulaflan
tahsilat ofisleri için kullan›lan krediler toplam› 6,3 milyon YTL olup tamam›na
karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

• Riskleri tasfiye edilmesi istenilen Ceylan Grubuna ek krediler aç›lm›flt›r. 

• Gruba kaynak aktar›m› amac›yla di¤er banka ve gruplarla büyük montanl›
karfl›l›kl› (back to back) kredi kulland›r›m› ve ifltirak sat›fllar› ifllemlerine devam
edilmifl, bafllat›lan kampanyalarla önemli miktarda k›sa vadeli kaynak
toplanm›fl, bu nedenle sabit gider ve reklâm giderleri h›zla artm›flt›r. Bu
faaliyetler gerçekleflirken Banka yönetim kurulu fiilen toplanmam›flt›r.

• Demirel Grubu taraf›ndan, Banka ödenmifl sermayesinin 12 milyon YTL’den
25 milyon YTL’ye ç›kar›lmas› aflamas›nda kullan›lan 13 milyon YTL de Banka
kayna¤›ndan karfl›lanm›flt›r.

1.7. EGEBANK’IN BANKACILIK YETK‹S‹N‹N KALDIRILMASI TALEB‹

Egebank’›n Demirel Grubuna geçmesinden yaklafl›k 1 y›l sonra Haziran 1999 
tarihinde, BYM taraf›ndan düzenlenen raporda, Hazine talimatlar›na uyulmad›¤›
belirtilerek afla¤›daki çarp›c› tespitlere yer verilmifltir;

• Özkaynaklar yetersiz düzeyde kalm›flt›r. Bankan›n özkaynak aç›¤› ortaklar
taraf›ndan karfl›lanabilecek seviyenin üzerine ç›km›fl, mali bünye üzerindeki
olumsuz etkisi giderek artm›flt›r.

• Eski ve yeni Banka hâkim orta¤› gruplar›n finansman gereksinimi Egebank
kaynaklar›ndan sa¤lanm›flt›r.

• Kredi portföyü son 3 y›ll›k süreçte giderek seyyaliyetini kaybetmifltir.

• Donuklaflm›fl alanlara yap›lan plasmanlar artmaktad›r. Çok k›sa vadeli olan
yabanc› kaynaklar da donuk aktiflerin finansman›nda kullan›ld›¤› için,
Bankan›n her an bir likidite krizine maruz kalarak taahhütlerini karfl›layamaz
duruma düflmesi muhtemeldir.

• Banka zarar›, ödenmifl sermayenin befl kat›na ulaflm›flt›r. Banka net zarar›n›n
sermayeye oran› negatif (-) yüzde 470’e gerilemifl, net zarar marj› 1997 y›l›na
göre daha da kötüleflerek negatif (-) yüzde 52’ye düflmüfltür.
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• Bankan›n gelir-gider dengesi özellikle son iki y›ll›k faaliyet döneminde
giderek bozulma e¤ilimi içine girmifltir. Plase edilen her 100 YTL’nin 52 YTL’si
zarara dönüflmeye bafllam›flt›r.

• Bankan›n Demirel Grubuna devrinde Banka taraf›ndan aval verilen bono ve
senetlerin toplam› olan 31,5 milyon USD Banka kay›tlar›na intikal
ettirilmemifltir.

• Banka yönetimince baz› paravan firmalar kullan›lmak suretiyle Demirel
Grubuna dolayl› yollardan kaynak aktar›lm›fl, Banka kaynaklar›n›n, Gruba ait
muhtelif firmalar›n kredi faizlerinin ödenmesinde kullan›ld›¤› ve karfl›l›kl›
(back to back) kredilendirme ile yine Grup firmalar›na kaynak aktar›ld›¤› tespit
edilmifltir.

Bu raporda, yukar›da bahsedilen geliflmelerin mali bünye üzerinde yaratt›¤› 
olumsuzlu¤un 3182 Say›l› Kanunun 64/1 maddesi kapsam›nda öngörülen 
önlemlerle giderilemeyece¤i ve 64/2 maddesine istinaden mevduat kabul etme ve
bankac›l›k ifllemleri yapma yetkisinin kald›r›lmas› gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›r. 

1.8. EGEBANK’IN FONA DEVRED‹LMES‹

1.8.1. Fona Devir Karar›
Egebank’›n Fona devri öncesinde 4389 Say›l›
Kanunda, 4491 Say›l› Kanun ile bir tak›m
de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Buna göre BDDK
faaliyete geçinceye kadar ilgili Bakana ait

bulunan, “4389 Say›l› Kanunun 14. maddesi çerçevesinde bankalarla ilgili karar
alma” yetkisi 19 Aral›k 1999 tarihinde Bakanlar Kuruluna verilmifltir. 

Söz konusu Kanun de¤iflikli¤inden iki gün sonra, 3182 Say›l› Kanunun 64.
maddesi kapsam›nda yak›n izlemeye al›nd›¤› 20 Haziran 1994 tarihinden itibaren
an›lan madde kapsam›nda öngörülen önlemlerin al›nmas›ndan bilinçli olarak
imtina eden, kaynaklar› dönemin hâkim ortak gruplar› yarar›na kullan›lan ve bu
kullan›m›, mudilerden sa¤lanan kaynaklara da sirayet eden Bankan›n içinde
bulundu¤u durum gözetilerek; Bakanlar Kurulunun 21 Aral›k 1999 tarihli karar›
uyar›nca ve 4389 Say›l› Kanunun 14/3 ve 14/4 maddelerine istinaden Egebank’›n
temettü hariç ortakl›k haklar› ile yönetim ve denetimi Fona devredilmifltir.
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Ayn› kararda; Egebank’›n hisse senetlerinin
mülkiyetinin 4389 Say›l› Kanunun
14. maddesinin 5 numaral› f›kras›na
istinaden Fona intikali ile Bankan›n 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile genel
müdürünün Fonun önerisi üzerine ilgili
Bakan taraf›ndan atanmas› ve ayn› Kanunun
14. ve 15. maddesi hükümlerinin Fon
taraf›ndan uygulanmas› da öngörülmüfltür.

Bankan›n Fona devrine iliflkin Banka hâkim
ortaklar›ndan Otomobilcilik ve  Ticaret A.fi. ve Erdem D›fl Ticaret A.fi. taraf›ndan
aç›lan iptal davas› 27 fiubat 2002 tarihinde reddedilmifltir. Bu davaya iliflkin
ayr›nt›l› bilgilere “Çözümlemenin Hukuki Süreci” bölümünde yer verilmifltir.



(23 Aral›k 1999 – Hürriyet)

DEM‹REL soyad› 
bile kurtaramad›

BANKACILIK sektöründeki tarihi
operasyonun en kritik karar›,
Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel'in
ye¤eni Yahya Murat Demirel'in sahibi
oldu¤u Egebank'a da el konulmas›
oldu. Demirel soyad›na ra¤men,
Egebank'a da el konulmas› 
piyasalarda, hükümetin kararl›l›¤›
olarak alg›land›. 

BAKANLAR Kurulu karar›yla Merkez
Bankas› Mevduat Sigorta Fonu'na
devredilen 5 banka aras›nda
Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel'in
ye¤eni Yahya Murat Demirel'in 
sahibi oldu¤u Egebank'›n bulunmas›,
piyasada hükümetin kararl›l›¤›n›n en
önemli göstergesi olarak alg›land›.
Bankac›l›k kulislerinde, hükümetin bu
tarihi operasyon öncesinde Süleyman
Demirel'i ikna etmek için özel bir çaba
harcad›¤› bile konufluldu. 

MEVDUAT SAH‹PLER‹ TED‹RG‹N

BAKANLAR Kurulu'nun Egebank,
Esbank, Sümerbank, Yurtbank ve

Yaflarbank'a el koydu¤unu
aç›klanmas›n›n ard›ndan ‹stanbul'da
baflta Egebank olmak üzere tüm
bankalar›n genel müdürlükleri ve
flubelerinde s›k›fl›kl›klar yafland›. 
Bu bankalarda hesaplar› olanlar
devlete güvenmedikleri için paralar›n›
bir an önce çekmek istediklerini 
belirttiler. Özellikle Egebank'›n
‹stanbul'daki merkez flubesinde 
paralar›n› çekmek için kuyru¤a giren
tasarruf sahipleri, mevduatlar›n› bir
baflka bankada güvence alt›na almak
istediklerini söylediler. 
El konulan bankalar›n yetkilileri, 
vadesi dolmam›fl hesaplar› 
bozamayacaklar›n› belirtirken, vadesi
dolan hesaplar sahiplerine ödendi. 

El konulan bankalar›n flube müdürleri
ise yapt›klar› aç›klamalarda her 
türlü ifllemin devam etti¤ini belirterek,
yeni yönetimin belirlenmesini 
beklediklerini kaydettiler. 
Söz konusu bankalarda kredi ifllemleri
ise geçici olarak durduruldu. 
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DEM‹REL: fiOK OLDUM 
KEND‹ME GELEMED‹M

MERKEZ Bankas› TMSF taraf›ndan el
konan bankalar aras›ndaki Egebank'›n
Yönetim Kurulu Baflkan› Yahya Murat
Demirel, ‘‘fiok oldum’’ dedi. 

Ayn› zamanda Cumhurbaflkan›
Süleyman Demirel'in kardefli fievket
Demirel'in de o¤lu olan Yahya Murat
Demirel, bankas›na el konmas› ile ilgili
karar› flöyle de¤erlendirdi: 

‘‘Sabah bu karar› duyunca kendime
gelemedim. fiok oldum. Art›k kimse, bu
ülkenin mülkiyet haklar›na sayg›
duyan, mülkiyet hukukunun bulundu¤u
bir ülke oldu¤unu düflünmesin. Biz, bu
halimizle Avrupa Birli¤i'ne falan da
giremeyiz.’’ 

NE DEM‹fiT‹?

Yahya Murat Demirel, bundan bir süre
önce Hürriyet'e verdi¤i bir demeçte,
mevduata yüzde 100 devlet
güvencesinin, sektörde haks›z rekabet

yaratt›¤›n› savunarak, flu aç›klamay›
yapm›flt›: 

‘‘Biz Egebank olarak, mevduata yüzde
100 devlet güvencesinin kalkt›¤› bir
ortama flimdiden haz›r›z. Hükümet,
yeni bin y›lla birlikte, bu güvenceyi de
mutlaka kald›rmal›. Mevduat sahibi
Egebank'›, bize güvendi¤i, 
hizmetlerimizden memnun oldu¤u için
seçmeli. Oysa bugün, banka seçerken
tek kriter verdi¤i faiz. Bankan›n hizmet
kalitesi, güvenilirli¤i önemsenmiyor.
Yüzde 100 devlet güvencesinin 
kalkmas› durumunda, sektördeki bu
haks›z rekabet de giderilmifl olacak.’’ 

REKLÂM BOMBARDIMANI

Egebank, ‘‘250 dolara bile repo’’ ve
‘‘.... neyi meflhur’’ slogan›yla tüm
medya kurulufllar›n› reklâm 
bombard›man›na tutmufltu. 
Bu reklâmlar için yaklafl›k 20 milyon
dolar harcayan banka, bunun
karfl›l›¤›nda 150 milyon dolarl›k 
mevduat toplad›¤›n› aç›klam›flt›. 
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1.8.2. Egebank’›n Fona Devir Nedenleri
Haz›rlanan pek çok BYM raporu ve devir sonras› yap›lan araflt›rma ve incelemeler
göstermifltir ki hâkim ortak istismar›; Bayraktar Grubu ve Mehmet Sami Erdem
yönetimindeyken bafllam›fl, Bankan›n Demirel Grubuna sat›lmas›ndan sonra da
devam etmifl ve Fona devrin temel nedenini oluflturmufltur. 

1994-1999 döneminde, hâkim ortak grubu firmalar›na kulland›r›lan nakdi 
kredilerin toplam nakdi krediler içindeki pay› sürekli art›fl göstermifl ve
21 Aral›k 1999 tarihi itibar›yla yüzde 53,3’e ulaflm›flt›r.

Banka kaynaklar›n›n do¤rudan ve dolayl› yollardan Banka hâkim ortaklar›na 
kulland›r›lmas›n›n yan› s›ra riskin yönetilememesi, yo¤un flubeleflme faaliyeti, 
yüksek mevduat faizi, inan›lmaz büyüklüklere ulaflan reklam, onar›m ve 
dekorasyon harcamalar›n› da göz ard› etmemek gerekmektedir. 

Tüm bu ifllemler için gerekli kaynak ise yüksek faizli ve k›sa vadeli mevduat 
toplanarak sa¤lanm›flt›r. Bu durum, geçmifl y›llardan süregelen birikmifl zarar›n
mali bünye üzerindeki y›k›c› etkileri ile de birleflince özkaynaklar h›zla erimifl,
Banka had safhada likidite yetersizli¤i ile karfl› karfl›ya kalm›flt›r.

31 Aral›k 1998 tarihi itibar›yla Bankan›n negatif (-) 93 milyon YTL olarak görünen
özkaynak toplam›, Fona devredildi¤i 21 Aral›k 1999 tarihi itibar›yla negatif
(-) 618 milyon YTL olmufltur. Banka ile ilgili likidite rasyolar›, 1995 y›l›ndan sonra
düflme e¤ilimine girmifl, 31 Aral›k 1998 tarihinde birinci ve ikinci derece likidite
rasyolar› en düflük seviyelerde gerçekleflmifltir. Fona devir tarihinde ise bir önceki y›l
sonuna göre bu rasyolarda bir miktar olumlu geliflme olmakla birlikte, üçüncü
derece likidite rasyosu toplamda ve YP tutarlar baz›nda önemli oranda düflmüfl ve
rasyolar›n genel olarak Bankan›n, taahhütlerini karfl›lamas› aç›s›ndan oldukça düflük
düzeylerde oldu¤u görülmüfltür.

Daha önce de aç›kland›¤› üzere, 1994 y›l›nda yak›n izlemeye al›nan Bankada 
suistimal ve kaynaklar›n israf›, Bankay› fiili olarak bat›k duruma getirmifl ve
Bankan›n Fona devrine yol açan tüm bu ifllemler, Banka yönetimi taraf›ndan çeflitli
muhasebe oyunlar›yla perdelenmeye çal›fl›lm›flt›r.
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fiEK‹L 4: EGEBANK’IN FONA DEV‹R NEDENLER‹NE KISA BAKIfi
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1.8.2.1. Bankan›n Egebank Kaynaklar› Kullan›larak Demirel Grubu 
Taraf›ndan Sat›n Al›nmas›

Bayraktar Grubu ve Mehmet Sami Erdem yönetimindeki Egebank’›n Demirel
Grubuna sat›fl›nda, Bankan›n yüksek maliyetle toplad›¤› kaynaklara 
baflvurulmufltur. Sat›fl›n finansman›nda Egebank kaynaklar›n›n kullan›lmas› üç
ayr› yöntemle gerçeklefltirilmifltir.

Birinci yöntem: Bayraktar Grubu ve Mehmet Sami Erdem, Banka taraf›ndan
Demirel Grubu firmalar› lehine bu firmalar›n nakdi kredi temin etmeleri amac›yla
teminat mektuplar› düzenlenmesini sa¤lam›fl, bu sayede Demirel Grubu muhtelif
bankalardan nakdi kredi temin etmifl ve kredi bedelleri de daha sonra Banka 
kaynaklar›ndan karfl›lanm›flt›r (fiekil 5).

‹kinci yöntem: Bayraktar Grubunun hâkim hissedar oldu¤u dönemde Banka
taraf›ndan Bayraktar Grubuna büyük montanlarda kredi kulland›r›lm›fl, bu 
krediler aktifte donuk kalemlere dönüflmüfl ve bilahare Bankan›n mülkiyetinin el
de¤ifltirmesi aflamas›nda Bankan›n al›m bedeli olarak Demirel Grubu taraf›ndan
borcun nakli anlaflmalar› ile üstlenilmifltir (fiekil 5).

Üçüncü yöntem: Bayraktar Grubu flirketlerinin Bankadan kulland›¤› kredilerin 
faizlerinin Demirel Grubu taraf›ndan ödenmesi taahhüt edilmifltir (fiekil 5).

Banka sahipli¤inin Bayraktar Grubundan Demirel Grubuna intikalinde yukar›da
belirtilen yöntemler kullan›lmak suretiyle Banka kaynaklar›na baflvurulmufltur. 

Bu yolla, herhangi bir nakit ödeme yap›lmadan Demirel Grubu Bankan›n ço¤unluk
hisselerini edinmifl, Bayraktar Grubu ise Bankaya olan borçlar›ndan kurtulmufltur.
Ayr›ca Bayraktar Grubu, pay bedellerinin ödenmesiyle ilgili olarak Demirel
Grubunca kendi lehine tanzim edilen bonolara Banka taraf›ndan aval verilmesini
sa¤layarak pay bedellerinin ödenmemesi riskine Bankay› ortak etmifltir.  

Bütün bu uygulamalar, yasalara ayk›r›l›k teflkil etmekte olup söz konusu 
uygulamalar bankac›l›k ilke ve teamülleriyle ba¤daflmamaktad›r.
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fiEK‹L 5: DEM‹REL GRUBUNA KULLANDIRILAN GAYR‹NAKD‹ KRED‹LER
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a. Egebank’›n Al›m› ‹çin, Demirel Grubu Lehine Egebank’›n Verdi¤i 
Gayrinakdi Krediler

Bankan›n henüz Bayraktar Grubu ve Mehmet Sami Erdem’in kontrolünde oldu¤u
dönemde, Demirel Grubu firmalar› lehine 15 Nisan 1998 tarihinde muhtelif
bankalardan kredi imkân› sa¤lanabilmesi amac›yla toplam 67,2 milyon USD
tutar›nda gayrinakdi kredi limiti tahsis edilmifl ve bu limitler kapsam›nda Demirel
Grubu firmalar› lehine teminat mektuplar› düzenlenmifltir .

Bahse konu teminat mektuplar› karfl›l›¤›nda al›nan krediler, Bankan›n al›m›nda
Bayraktar Grubu ve Mehmet Sami Erdem’e taahhüt edilen bedellerin ödenmesinde
kullan›lm›fl olup kredilerin geri ödenmesi ise Bank Ekspres ve Bank Kapital’den
kullan›lan karfl›l›kl› (back to back) kredilerle, paravan flirketlere Bankadan 
kulland›r›lan kredilerle ve Demirel Grubuna yak›nl›¤›yla bilinen flah›slara ait
flirketlere yine Bankadan kulland›r›lan kredilerle gerçeklefltirilmifltir. Böylece,
Banka taraf›ndan verilen gayrinakdi krediler Hazine talimatlar›na ve Demirel
Grubu taraf›ndan Ekim 1998 tarihinde verilen taahhütnameye ayk›r› olarak, Banka
kayna¤›ndan kullan›lan nakdi krediye dönüfltürülmüfltür.

TABLO 2: DEM‹REL GRUBUNA KULLANDIRILAN GAYR‹NAKD‹ KRED‹LER



EGEBANK 49

b. Bayraktar Grubunun Bankaya Olan Borçlar›n›n, Demirel Grubu  
Taraf›ndan Üstlenilmesi 

Daha önce aç›kland›¤› üzere; Bayraktar Grubunun Bankadaki hisselerinin Demirel
Grubuna devri ile ilgili olarak 4 May›s 1998 ve 21 Temmuz 1998 tarihlerinde devir
ve sulh sözleflmeleri tanzim edilmifltir. Söz konusu sözleflmeler çerçevesinde
Bayraktar Grubunun Egebank’a olan kredi borçlar› Demirel Grubu firmalar›
taraf›ndan üstlenilmifltir. Bu çerçevede, Bayraktar Grubuna ait 11 firman›n
31 Aral›k 1998 tarihi itibar›yla toplam 13,7 milyon YTL’lik borcu, 3 Demirel
Grubu firmas› ile Yahya Murat Demirel ve Neslihan Demirel’e devredilmifltir. Bu
devir ifllemi için Egebank taraf›ndan ibraname verilmifltir.

c. Demirel Grubunun, Bayraktar Grubunun Kredi Faizlerini Üstlenmesi

Demirel Grubuna dahil 8 firma, Bank Ekspres taraf›ndan karfl›l›kl› (back to back)
kredi yöntemiyle kredilendirilmifltir. Bu krediler çeflitli tarihlerde dolayl› 
yollardan Yahya Murat Demirel hesab›na yat›r›lm›flt›r. Yahya Murat Demirel bu
mebla¤lar›, Grup flirketlerinin (Üniversal Yat›r›m, Otomobilcilik ve Ticaret A.fi., Ege
Finans ve Era Leasing) sermaye art›r›m›nda kulland›ktan sonra bakiyesini, Bayraktar
Grubuna ait firmalar›n 30 Haziran 1998 ve 30 Eylül 1998 tarihli faiz borçlar›n› 
ödemekte kullanm›flt›r. Bu amaçla kullan›lan Banka kayna¤› 3,4 milyon YTL’dir.

Ayr›ca, Egebank’›n sat›fl bedelinin ödenmesiyle ilgili olarak Demirel Grubu
taraf›ndan düzenlenen bonolar, Bayraktar Grubuna verilmifltir. Bu bonolara,
Egebank taraf›ndan aval verilerek, Demirel Grubu borçlar›na Banka da ortak 
edilmifltir.

1.8.2.2. Demirel Grubu fiirketlerinin Banka Kaynaklar›n› Kullanmas›

Demirel Grubu, Banka kaynaklar›n›, Egebank al›m›n›n finansman› d›fl›nda da 
kullanm›flt›r. Demirel Grubunun di¤er bankalardaki kredilerinin kapat›lmas›,
Demirel Grubunun do¤rudan kredilendirilmesi gibi yöntemlerle gerçeklefltirilen
hâkim ortak istismar› afla¤›da aç›klanmaktad›r.

a. Demirel Grubu fiirketlerinin Di¤er Bankalardaki Kredilerinin 
Kapat›lmas›

Demirel Grubunun, di¤er bankalardaki kredilerinin kapat›lmas› amac›yla 
gerçeklefltirdi¤i ifllemlerde kulland›¤› firmalar adreslerinde bulunamam›fl ve
ço¤unun paravan flirketler oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.  



Bu kapsamda, fiekil 6’da verilen ilk ifllemde, Banka taraf›ndan 22 May›s 1998 
tarihinde Demirel Grubu ile ba¤lant›l› firmalardan Ekser Metal’e, 12 milyon USD
kredi kulland›r›lm›fl, söz konusu kredi ile Dempanel ve Dempa D›fl Ticaret’in baflka
bir bankadaki kredi riski kapat›lm›flt›r. 

fiekil 6’daki ikinci ifllemde, Banka taraf›ndan, Defne Elektronik adl› firmaya
15 Temmuz 1998 tarihinde kulland›r›lan 453 bin YTL’lik kredinin 450 bin YTL’si
önce Sümerbank Merkez fiubeye, oradan da Era Leasing’in Sümerbank Gayrettepe
fiubesindeki hesab›na gönderilmifl ve 21 Temmuz 1998 tarihinde de ayn› firman›n
Bank Kapital’deki 2,5 milyon YTL’lik kredisinin faiz ödemesinde kullan›lm›flt›r.
Görüldü¤ü üzere Demirel Grubu firmas› olan Era Leasing’in Bank Kapital’e olan
kredi borcunun faizi dolayl› olarak Egebank’tan ödenmifltir.

fiEK‹L 6: DEM‹REL GRUBU fi‹RKETLER‹N‹N D‹⁄ER BANKALARDAK‹ KRED‹LER‹N‹N 
EGEBANK KAYNAKLARIYLA KAPATILMASI
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b. Egebank Kaynaklar›n›n Do¤rudan Demirel Grubu fiirketleri
‹çin Kullan›lmas›

Demirel Grubuna dâhil flirketlerden Dempanel’in 28 Aral›k 1995-21 Haziran 1996
döneminde bir baflka bankadan kullanm›fl oldu¤u kredilerin teminat› için Egebank
taraf›ndan 9,3 milyon USD tutar›nda teminat mektubu verilmifltir. Dempanel’in
kredilerini ödeyememesi üzerine muhatap banka, teminat mektuplar›n› 1999 y›l›
içerisinde Egebank’tan tazmin etmifl ve böylece Dempanel’in muhatap bankadan
kulland›¤› krediler zorunlu olarak Egebank kaynaklar›yla ödenmifltir.

c. Egebank Off-Shore Taraf›ndan Demirel Grubu fiirketlerine 
Kulland›r›lan Krediler

Egebank kanal›yla Demirel Grubu flirketlerine kulland›r›lan kredilerin yan› s›ra
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde kurulu Egebank Off-Shore taraf›ndan kredi 
kulland›r›mlar› gerçeklefltirilmifltir. Banka ifltiraki olmayan Egebank Off-Shore, yüzde
91 hissesine Yahya Murat Demirel’in sahip oldu¤u bir Demirel Grubu flirketidir. 

Bankan›n mevduat toplama politikas› çerçevesinde, toplanan mevduatlar›n
Egebank Off-Shore’a yönlendirilmesi için personele yüklü primler vaadedilmifl ve
mudilerden toplanan mevduatlar›n önemli bir bölümü off-shore Bankaya 
gönderilmifltir. Egebank Off-Shore’un 22 Aral›k 1999 tarihi itibar›yla yurt içinde
yerleflik kiflilerden toplad›¤› mevduat tutar› 85 milyon USD civar›ndad›r. 

Toplanan mevduattan karfl›lanmak üzere Egebank Off-Shore’un Demirel Grubu
flirketlerine kulland›rd›¤› kredilerin toplam› ise 73 milyon USD’dir.

1.8.2.3. Di¤er Bankalarla Yap›lan Karfl›l›kl› (Back to Back) Kredilendirme 
‹fllemleri ile Demirel Grubu fiirketlerine Kaynak Kulland›r›lmas›

Banka taraf›ndan hâkim orta¤›n grup firmalar›n› kredilendirebilmek amac›yla,
Bayraktar Grubu ve Demirel Grubu dönemlerinde, bir k›sm› fiduciary ifllem
niteli¤inde olan karfl›l›kl› (back to back) kredilendirmelere de baflvurulmufl olup
tespit edilen back to back kredi tutar› 103 milyon USD ve 5 milyon DEM’dir.

Bu kapsamda Egebank’la, Bank Ekspres,  Esbank, Pamukbank, ‹nterbank, ‹ktisat
Bankas› ve Bank Kapital kredi iliflkilerine girmifltir. Bu yolla Demirel Grubu 
flirketlerine aktar›lan 103 milyon USD ve 5 milyon DEM’lik kredilere, Demirel
Grubu flirketlerinden olan, Üniversal Yat›r›m, Ege Endüstri Holding, Dempa D›fl
Ticaret, Otomobilcilik ve Ticaret A.fi. ve Yahya Murat Demirel’in kefaleti teminat
olarak al›nm›flt›r.
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Karfl›l›kl› (back to back) kredilendirme yöntemiyle sa¤lanan krediler k›s›m k›s›m,
Grubun yo¤un ticari faaliyeti olan flirketler ile Yahya Murat Demirel’in ya da Yahya
Murat Demirel’in yak›n iliflki içinde oldu¤u bilinen flah›slara ait firmalar›n
hesaplar›na do¤rudan veya dolayl› yollarla aktar›lm›fl ve Grup flirketlerinin
yetkilendirdi¤i kifliler taraf›ndan nakit olarak çekilmifltir. Söz konusu kredi
tutarlar›n›n nakit olarak çekilmesinin veya bu flekilde gösterilmesinin temel nedeni
ise para hareketlerinin izinin kaybettirilmeye çal›fl›lmas›d›r. 

Bu krediler ayr›ca, Bankan›n al›m› s›ras›nda Mehmet Sami Erdem’e yap›lmas›
taahhüt edilen bono ödemelerinde ve Emay Holding ile Emay ‹nflaat’›n Bank
Kapital’den kulland›¤› kredilerin faiz borçlar›n›n ödenmesinde de kullan›lm›flt›r.

1.8.2.4. Bankan›n Sermaye Art›r›m›n›n Yine Banka Kaynaklar›yla
Yap›lmas›

Egebank’›n sermayesinin 12 milyon YTL’den 25 milyon YTL’ye yükseltilmesi için
gerekli olan 13 milyon YTL tutar›ndaki kaynak, afla¤›da belirtilen “finansman 
yöntemiyle” yine Banka kaynaklar›ndan karfl›lanm›flt›r (fiekil 7).

• 17 Temmuz 1998 tarihli Egebank Yönetim Kurulu karar›yla, Banka 
sermayesinin 12 milyon YTL’den 25 milyon YTL’ye ç›kar›lmas›na karar 
verilmifltir.

• Egebank, 20 Temmuz 1998 ve 28 A¤ustos 1998 tarihleri aras›nda BGBI
nezdindeki hesab›na 100 milyon DEM göndermifl ve bu tutar›n
99,9 milyon DEM’lik k›sm› ile muhtelif Alman tahvilleri sat›n alm›flt›r.

• Bu arada Demirel Grubu ile ba¤lant›l› ve Türkiye’de mukim 5 firman›n (Defne
Elektronik, Ekser Metal, Emay ‹nflaat, Kotasan ve Kotabis) borçlu oldu¤u, yine
Demirel Grubu ile ba¤lant›l› ‹sviçre’de mukim Estone’nin al›c› oldu¤u, her biri
18 milyon DEM olmak üzere toplam 90 milyon DEM tutar›nda 5 adet borç
senedi düzenlenmifl olup senetlerin tanzim tarihleri 15 Temmuz 1998 –
1 Eylül 1998 aras›ndad›r.

• Herhangi bir yönetim kurulu karar› al›nmaks›z›n ve 3182 Say›l› Kanuna
ayk›r› olarak Egebank yöneticileri taraf›ndan 90 milyon DEM tutar›ndaki 
5 senede garanti verilmifl ve teminat olarak da BGBI nezdindeki Egebank’a ait
Alman tahvilleri rehnedilmifltir.
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fiEK‹L 7: EGEBANK’IN SERMAYE ARTIRIMINDA EGEBANK KAYNAKLARININ KULLANILMASI
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• Söz konusu senetlerin al›c›s› konumunda bulunan Estone, 90 milyon DEM
tutar›ndaki senetleri BGBI’n›n grup firmas› olan BB Aval’a 87,5 milyon DEM
karfl›l›¤›nda iskonto ettirmifltir.

• ‹fllemlere arac›l›k eden kiflilerin alm›fl olduklar› komisyonlar›n düflülmesi
sonucu kalan, yaklafl›k 87 milyon DEM tutar›ndaki bakiye,
20 Temmuz 1998 - 8 Eylül 1998 tarihleri aras›nda Estone’nin Türkiye’deki iki
bankada bulunan hesaplar›na aktar›lm›flt›r. 

• Yaklafl›k 13 milyon YTL karfl›l›¤› olan 87 milyon DEM baflka bankalardaki
muhtelif hesaplarda dolaflt›r›ld›ktan sonra ayn› dönemde Yahya Murat
Demirel’in Egebank Merkez fiubede bulunan flahsi hesab›na aktar›lm›flt›r. 

• Böylece Banka kaynaklar›ndan ç›kan yaklafl›k 13 milyon YTL dolayl› yollarla
önce Yahya Murat Demirel’in mülkiyetine geçirilmifl, oradan da Banka 
sermayesinin art›r›lmas›nda kullan›lm›flt›r.

• Yukar›da aç›klanan ifllemlerde kullan›lan senetlerin borçlular› durumunda
bulunan 5 adet firma da, BB Aval ve BGBI’ya karfl› olan yükümlülüklerini 
yerine getirmedi¤i için BGBI yaklafl›k 92 milyon DEM tutar›ndaki alaca¤›n›,
üzerinde rehin bulunan Egebank hesab›ndan tahsil etmifltir.

1.8.2.5. Demirel Grubunun Üçüncü fiah›s Firmalar› Üzerinden Kredi
Kullanmas›

Demirel Grubu taraf›ndan uygulanan, Banka kayna¤›n› dolayl› olarak kendi lehine
kullanma yöntemlerinden biri de, ka¤›t üzerinde Demirel Grubu ile do¤rudan
ba¤lant›l› görünmeyen bir tak›m firmalara Banka taraf›ndan kredi kulland›r›lmas›,
kulland›r›lan bu kredilerin daha sonra dolayl› yollarla Demirel Grubuna
aktar›lmas›d›r. Bu yöntemle kulland›r›lan kredilerden Fona devir tarihine kadar
herhangi bir geri dönüfl sa¤lanmam›fl olup yap›lan denetimlerde kredilendirilen 
firmalar›n gerçekte kredibilitelerinin olmad›¤› ve zararda olduklar› anlafl›lm›flt›r. Bu
yolla alt› firmaya toplam 9,1 milyon YTL ve 20 milyon USD tutar›nda kredi 
kulland›r›lm›flt›r. 

1.8.2.6. Yurt ‹çi ve Yurt D›fl› Bankalara Yap›lan Mevduat ve Depolar 
Yoluyla Kaynak Kullan›lmas›

Hâkim orta¤›n dolayl› kaynak kullan›mlar›nda, yurt d›fl› bankalar hesab›nda yer
alan likit de¤erlerin yurt d›fl› bankalara depo edilmesi ve bu depolar karfl›l›¤› kredi
kullan›lmas› yöntemine de baflvurulmufltur.  
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Yurt d›fl› bankalar mevcudunun en önemli kalemlerinden olan BGBI nezdinde
bulundurulan 92,9 milyon DEM’lik tutar›n serbestçe kullan›ma haz›r olmad›¤›,
yap›lan denetimlerle ortaya konmufltur. 

Di¤er taraftan Banka kay›tlar›nda fiduciary ifllem olarak gözüken toplam
35 milyon USD tutar›nda olan ve iki bankaya yap›lan depo iflleminde ise, Banka
taraf›ndan Alara Turizm ile Mi-Gi Tekstil’in kredilendirildi¤i, kredi olarak verilen
toplam 35 milyon USD’nin ise bu firmalar taraf›ndan kullan›lmayarak Bankadaki
mevduat hesaplar›nda tutuldu¤u belirlenmifltir. 

Egebank taraf›ndan 29 Eylül 1998 tarihinde Demir-Halk Bank Nederland N.V.’ye
16 milyon USD’lik depo yap›lm›flt›r. Bu tutar teminat gösterilerek, Demir-Halk
Bank Nederland N.V. taraf›ndan Alara Turizm’e kredi kulland›r›lm›fl ve bu tutar
firman›n Egebank’taki mevduat hesab›na alacak geçilmifltir (fiekil 8).

4 Ocak 1999 ve 5 Ocak 1999 tarihlerinde Alara Turizm Egebank’tan toplam
16 milyon USD kredi kullanm›flt›r. Bu tutar, Demir-Halk Bank Nederland N.V.’ye
transfer edilmifl, dolay›s›yla, Egebank’›n 16 milyon USD’lik deposu serbest
b›rak›lm›flt›r. Alara Turizm taraf›ndan Demir-Halk Bank Nederland N.V.’ye 
transfer edilen tutarlar›n, 12 milyon USD’lik k›sm› Era Leasing’e, 2 milyon USD’lik
k›sm› Ege Leasing’e ve 2 milyon USD’lik k›sm› ise Ege Faktoring’in hesaplar›na
aktar›lm›flt›r.

Benzer flekilde, Egebank’›n BK Global’e yapm›fl oldu¤u 19 milyon USD’lik depo
karfl›l›¤›nda Mi-Gi Tekstil’e ayn› tutarda kredi kulland›r›lm›flt›r (fiekil 9).

Bu ifllemi müteakiben, Mi-Gi Tekstil’e Egebank taraf›ndan 19 milyon USD kredi 
kulland›r›lm›fl, bu kredi BK Global’e transfer edilmifl ve Egebank’›n BK Global’deki
deposunun serbest kalmas› sa¤lanm›flt›r. Serbest kalan 19 milyon USD, Demirel Grubu
off-shore bankalar›ndan Prudential Off-Shore Bank Limited’e transfer edilmifltir. ‹lave
gönderilen 724 bin USD ise Banka taraf›ndan kambiyo zarar›ndan karfl›lanm›flt›r.

Banka taraf›ndan Sümerbank’a yap›lan 500 bin USD’lik depo ise yine Demirel
Grubu firmalar›ndan olan Demser Nakliye’ye Sümerbank taraf›ndan kulland›r›lan
kredinin teminat›d›r. 

Ayr›ca, Era Faktoring ve Ege Faktoring’in kredilerinin teminat› olarak, Demir-Halk
Bank Nederland N.V. ve yine Hollanda’daki baflka bir Türk bankas› nezdinde
toplam 2,1 milyon YTL’lik bir depo daha yap›lm›flt›r.
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fiEK‹L 8: YURT ‹Ç‹ VE YURT DIfiI BANKALARA YAPILAN DEPOLAR YOLUYLA KAYNAK KULLANILMASI - I
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fiEK‹L 9: YURT ‹Ç‹ VE YURT DIfiI BANKALARA YAPILAN DEPOLAR YOLUYLA KAYNAK KULLANILMASI - II
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1.8.2.7. Demirel Grubu Firmalar›na Banka Taraf›ndan ‹fltirak Edilmesi
Grup firmalar›na do¤rudan kredi kulland›r›lmas›n›n d›fl›nda, hâkim orta¤a kaynak
aktar›m›nda s›kça kullan›lan yöntemlerden birisi de bankan›n hâkim ortak grubu
firmalar›n›n hisselerinin sat›n al›narak, ifltirak haline getirilmesidir.  

Bu amaçla 30 Nisan 1999 tarihine kadar Egebank; 

• Ege Finans’›n sahip oldu¤u Ege Leasing hisselerini 3,7 milyon YTL’ye, 

• Otomobilcilik ve Ticaret A.fi.’nin sahip oldu¤u Ege Leasing hisselerini ise
1,4 milyon YTL’ye 

sat›n alm›flt›r. BYM tespitlerine göre, Egebank taraf›ndan Ege Leasing hisseleri,
de¤erinin yaklafl›k yedi kat fazlas› ödenerek sat›n al›nm›fl ve bu suretle Demirel
Grubuna kaynak aktar›lm›flt›r. 

1.8.2.8. Fiktif Kâr Yarat›lmas› ve Temettü Da¤›t›m›
Egebank’a iliflkin olarak haz›rlanan muhtelif BYM raporlar› ilginç bir durumu daha
ortaya koymaktad›r. Bu raporlarda, hem Bayraktar Grubu, hem de Demirel Grubu
dönemlerinde Banka zarar etmesine karfl›n, söz konusu zarar›n gizlenmesi ve
bilânçonun kârl› gösterilmesine yönelik olarak;

• Kredilerde fiktif reeskont geliri yarat›lmas›,

• Baz› yüksek tutarl› mevduat hesaplar›n›n sahiplerinin bilgisi d›fl›nda faiz geliri
hesaplar›na alacak kaydedilmesi ve daha sonra bu ifllemlerin ters kay›tla iptal
edilmesi, 

• Banka döviz pozisyon hesaplar›na borç kay›tlar› verilmesi ve bunlar›n gelir
hesaplar›na alacak kaydedilmesi, daha sonra ise bu ifllemlerin ters kay›tla iptal
edilmesi,

• Gider hesaplar›na fiktif alacak kayd› verilerek gider tutar›n›n düflürülmesi,

• Döviz pozisyon hesaplar›na fiktif kay›tlar yap›larak kambiyo kâr› yarat›lmas›
veya kambiyo zarar›n›n azalt›lmas›

gibi pek çok farkl› yöntemlerin uyguland›¤› ve ilgili muhasebe kay›tlar›n›n tesis
edildi¤i tespit edilmifltir. 

Kay›tlara yans›t›lan fiktif kâr›n bir k›sm› temettü olarak da¤›t›lm›fl, bir k›sm› ise 
sermayeye eklenerek, Banka kaynaklar› istismar edilmifltir.   



EGEBANK 59

1.8.2.9. Banka Yöneticilerine ve Ba¤lant›l› fiirketlere Banka Kaynaklar›n›n
Kulland›r›lmas›

Fona devirden sonra Bankada yap›lan denetimlerde, Banka kaynaklar›n›n
kullan›m›nda sadece Demirel Grubuna de¤il, dönemin Banka yöneticilerinden bir
k›sm›na ve onlarla iliflki içinde bulunan flirketlere de dolayl› yollarla çeflitli
aktar›mlar yap›ld›¤› tespit edilmifltir. Bu ifllemler, Demirel Grubu taraf›ndan
baflvurulan dolayl› kaynak kullan›m yöntemlerindendir. Bu amaçla kredi
kulland›r›lan firmalar, Fona devirden sonra yap›lan istihbarat çal›flmalar›nda 
adreslerinde bulunamam›flt›r.

Bu kapsamda; 

• Banka taraf›ndan, Goldbis adl› bir firmaya 29 A¤ustos 1998 tarihinde
1,6 milyon YTL’lik aç›k kredi kulland›r›lm›fl ve bu tutar ayn› tarihte baflka bir
banka flubesine gönderilerek, 1,3 milyon YTL’lik k›sm› Bankan›n yönetim
kurulu üyesi Aydo¤an Semizer’e, 277 bin YTL’lik k›sm› Bankan›n genel
müdürü fiükrü Esat Erkufl’a ve 69 bin YTL’lik k›sm› da Aydo¤an Semizer’le
ba¤lant›l› bir flahsa ödenmifltir.

• Banka taraf›ndan, 29 Eylül 1998 tarihinde Alara Turizm ve Mi-Gi Tekstil’e
kulland›r›lan toplam 2,2 milyon YTL’lik aç›k kredinin 874 bin YTL’lik k›sm›
Bankan›n yönetim kurulu üyesi Aydo¤an Semizer’e, 1 milyon YTL’lik k›sm›
Bankan›n genel müdürü fiükrü Esat Erkufl’a, 293 bin YTL’lik k›sm› ise Aksoy
Grafik adl› bir firmaya ayn› tarihte ödenmifltir. Aksoy Grafik’e yap›lan söz
konusu ödemenin Mehmet Sami Erdem’e pay devir bedeli olarak ödendi¤i,
fiükrü Esat Erkufl’a ödenen tutar›n ise asl›nda fiükrü Esat Erkufl’a ödenen 
transfer paras› oldu¤u, bu tutar›n 2,9 milyon USD’lik k›sm›n›n, fiükrü Esat
Erkufl’un genel müdürlük görevinden ayr›lmas›n›n ard›ndan Yahya Murat
Demirel taraf›ndan tahsil edildi¤i belirlenmifltir. Belirtilen flekilde kullan›lan
kredi borçlar› da yine Demirel Grubu ile ba¤lant›l› firmalardan Emay ‹nflaat ve
Eyüp Yün Sanayi’ye kulland›r›lan kredilerle kapat›lm›flt›r.

Bunun d›fl›nda, baflka paravan flirketlere de (Emay ‹nflaat, Eyüp Yün Sanayi, Defne
Elektronik ve Ekser Metal) kredi kulland›r›lm›fl, bu krediler Demirel Grubu 
flirketlerine aktar›lm›fl ve Demirel Grubu flirketlerinin baflka bankalardaki kredileri
ve faizleri kapat›lm›flt›r.
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1.8.2.10. Afl›r› Reklam Onar›m ve Dekorasyon Harcamalar› Yap›lmas›

Banka Demirel Grubunun kontrolüne geçtikten sonra, yukar›da belirtilen kaynak
kullanma faaliyetlerini mevduat toplayarak finanse edebilmek amac›yla 1998
y›l›n›n sonlar›na do¤ru yo¤un bir reklâm kampanyas›na giriflilmifl ve bu kampanya
Fona devir tarihi olan 21 Aral›k 1999 tarihine kadar ayn› h›zla devam etmifltir.

31 Aral›k 1998 tarihi itibar›yla Bankan›n reklam giderleri 2,2 milyon YTL iken,
16 Haziran 1999 itibar›yla bu kalem 4 milyon YTL’ye ulaflm›fl olup 21 Aral›k 1999 
tarihli Banka mali tablolar›nda ise 28,7 milyon YTL’ye (54 milyon USD) yükseldi¤i
görülmüfltür. Ancak, yaklafl›k 54 milyon USD’ye tekabül eden bu rakam, fiilen
ödenmedi¤i için henüz giderleflmeyen ve Banka aktifinde izlenen tutarlar›n da ilave
edilmesiyle birlikte toplam 66 milyon USD’ye ulaflmaktad›r. 

31 Aral›k 1998 - 21 Aral›k 1999 döneminde Bankan›n reklam giderlerindeki art›fl
oran› yüzde 1200 olup bu dönemde Egebank ölçe¤inden daha büyük bankalarda
bile reklam bütçeleri yaklafl›k 35 milyon USD civar›ndad›r.

Di¤er taraftan, Bankan›n dekorasyon ve onar›m giderleri 31 Aral›k 1998 tarihinde
2 milyon YTL iken, sadece 6 ay sonra 16 Haziran 1999 tarihi itibar›yla bu tutar
4,8 milyon YTL, 12 ay sonra 21 Aral›k 1999 tarihi itibar›yla ise 47 milyon YTL
(88 milyon USD) olarak gerçekleflmifl ve art›fl oran› yüzde 1000’i geçmifltir. 

Di¤er taraftan, Bankan›n Fon taraf›ndan devral›nmas› sonras›nda reklam 
harcamalar›na iliflkin olarak Bankaya Star Grubundan ve Cen Ajans’tan yaklafl›k
50 milyon USD tutar›nda ilave faturalar, icra takipleri gönderilmifltir. Bu tutarla 
birlikte reklam harcamalar›n›n 120 milyon USD’ye ulaflt›¤› görülmektedir.

Ayr›ca, yap›lan bu harcamalar, Bankan›n ifltiraklerine ait kredi ve avans hesaplar›na
kaydedilerek aktiflefltirilmifl ve özellikle bak›m ve onar›mlarda kullan›lan inflaat,
di¤er malzeme ve iflçilik harcamalar›na iliflkin sa¤l›kl› kay›t tutulmayarak, yap›lan
ifllemlerin ne kadar›n›n gerçek harcama ne kadar›n›n ise ifltirakler üzerinden 
kaynak kullan›m› oldu¤u hususu gizlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Söz konusu harcamalara
iliflkin belgeler üzerinde yap›lan denetimler bu nedenle istenen sonucu
vermemifltir.

Özellikle kriz ortam›nda ve mali bünyesinin zafiyet içinde bulundu¤u bir dönemde
Bankan›n, tasarruf sahiplerinden sa¤lad›¤› fonlar› getirisi olmayan ve israf ölçüsüne
varacak tutarlarda sözde onar›m ve dekorasyon harcamalar›nda kullanmas›n›n,
mali bünyenin Fona devirdeki duruma gelmesinde önemli pay› bulunmaktad›r.
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GRAF‹K 1: REKLAM HARCAMALARI



GRAF‹K 2: DEKORASYON VE ONARIM G‹DERLER‹
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2.1. FONA DEV‹R SONRASI DÖNEME KISA BAKIfi
Bu bölümde Egebank’›n 21 Aral›k 1999 tarihinde temettü hariç ortakl›k haklar› ile
yönetim ve denetiminin Fona devredilmesinden sonra, aflama aflama nas›l bir yol
izlenerek çözümleme yap›ld›¤› ayr›nt›l› bir flekilde verilmifltir. 

fiEK‹L 10: FONA DEV‹R SONRASI DÖNEME KISA BAKIfi
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2.2. FONA DEV‹R SONRASINDA GERÇEKLEfiT‹R‹LEN FAAL‹YETLER

Egebank’›n 21 Aral›k 1999 tarihinde temettü hariç ortakl›k haklar› ile yönetim ve
denetiminin Fona devredilmesinden sonra, 

• Bankan›n Fona devrolmas›nda sorumluluklar› bulunan Banka yönetim ve
denetim kadrosu de¤ifltirilerek yerlerine Fon taraf›ndan yeni üyeler atanm›flt›r.

• Banka hisseleri Fon taraf›ndan devral›nm›flt›r. 

• Bankan›n hâkim ortaklar›, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile di¤er
yöneticilerinden mal beyannamesi talep edilmifl, tespit edilen mal varl›klar›na
ihtiyati tedbir/haciz konmufltur.

• Banka hâkim ortaklar› ile yönetim ve denetim kadrosuna yurt d›fl› ç›k›fl yasa¤›
uygulanm›flt›r.

• Hâkim ortak ve yöneticiler taraf›ndan istismar edilen Banka kaynaklar›n›n
iadesi ve tazminine iliflkin talepte bulunulmufltur.

2.2.1. Banka Yönetim ve Denetim Kadrosunun De¤ifltirilmesi
Bankan›n temettü hariç ortakl›k haklar› ile yönetim ve denetiminin Fona
devredilmesi sonras›ndaki ilk ifllem Bankan›n yönetim ve denetim kurulu üyelerinin
Fon taraf›ndan görevden al›narak yerlerine yeni üyelerin atanmas›d›r. Banka yönetim
ve denetimi, Fon ‹dare Meclisinin 22 Aral›k 1999 tarihli karar›yla, tümüyle 
de¤ifltirilmifl; Bankada al›nmas› gereken acil tedbirler ve yap›lmas› öngörülen
faaliyetlere iliflkin olarak, Fon taraf›ndan yeni yönetime bir talimat yaz›s› iletilmifltir.

Ayr›ca, Fon Yönetim Kurulunun 16 Kas›m 2000 tarihli karar› ile uygulama birli¤i
ve yönetimde etkinli¤in sa¤lanmas›, Egebank ile birlikte Fon bünyesinde bulunan
Türk Ticaret Bankas›, ‹nterbank, Bank Ekspres, Sümerbank, Yaflarbank, Yurtbank
ve Esbank’›n sat›fla haz›rlanmas› amac›yla an›lan bankalarda bir ortak yönetim 
kurulu oluflturulmufltur.

2000 y›l› içerisinde, atama yap›lan üyeliklerde ihtiyaçlar do¤rultusunda bir dizi
de¤iflikli¤e gidilmifltir.
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2.2.2. Banka Hisselerinin Fon Taraf›ndan Devral›nmas›
Banka yönetim ve denetiminin de¤ifltirilmesinin akabinde, 4491 Say›l› Kanun ile
de¤iflik 4389 Say›l› Kanunun 14. maddesinin 5 numaral› f›kras›n›n (a) bendinin
(ab) alt bendi uyar›nca Fon ‹dare Meclisinin 22 Aral›k 1999 tarihli karar›yla,
Bankan›n hisse senetlerinin tamam›, Bankan›n ödenmifl sermayeye tekabül eden
25 milyon YTL tutar›ndaki zarar›n›n söz konusu Bankaya ödenmesi karfl›l›¤›nda
Fon taraf›ndan devral›nm›flt›r. 

Hisse devir iflleminden sonra Fon, bir taraftan Bankan›n hâkim ortak ve
yöneticileriyle ilgili gerekli tedbirlerin al›nmas›na yönelik operasyonlar bafllat›rken,
di¤er taraftan da çözümleme faaliyetlerine giriflmifltir.

2.2.3. Hâkim Ortak ve Yöneticilerle ‹lgili ‹fllemler
4389 Say›l› Kanunun kendisine verdi¤i yetkiler çerçevesinde Fon, “Bir Bankan›n
Yönetim ve Denetimini Do¤rudan veya Dolayl› Olarak Tek Bafl›na veya Birlikte
Elinde Bulunduran Ortaklar›n Belirlenmesine ‹liflkin ‹lkeler”i belirleyerek, Banka
hâkim ortak ve yöneticilerden mal beyan› talep etmifl ve mal varl›klar› üzerinde her
türlü muhafaza tedbiri al›nmas›n› ilgili mahkemeden istemifltir. ‹lgili mahkemeden
bu yönde al›nan kararlarla da yurt d›fl› ç›k›fl yasa¤› ile ihtiyati tedbirler
uygulanm›flt›r.

Ayr›ca hâkim ortak taraf›ndan kullan›lan Banka kaynaklar› tespit edilerek iade ve
tazmin talebinde bulunulmufltur.

Mal Beyan› ‹stenmesi: Fon ‹dare Meclisi ve Fon Yönetim Kurulu taraf›ndan
4 Ocak 2000 ile 17 Temmuz 2003 tarihleri aras›nda al›nan muhtelif kararlar ile,
Bankaya Fona devredilmesine yol açan ifllemlerdeki sorumluluklar› nedeniyle
Bankan›n hâkim ortaklar›, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel
müdür, genel müdür yard›mc›lar› ve baz› grup müdürlerinin bulundu¤u 32 gerçek
ve 5 tüzel kifliden mal beyannamesi talep edilmifltir. 

‹htiyati Tedbir / ‹htiyati Haciz ‹stenmesi: Bankaya el konulmas›na yol açan
ifllemlerdeki sorumluluklar› nedeniyle mal beyannamesi talep edilen gerçek ve
tüzel kiflilerin tespit edilen mal varl›klar› üzerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz
konulmas› için kararlar al›nm›fl ve uygulanm›flt›r. 



EGEBANK 69

Yurt D›fl› Ç›k›fl Yasa¤› Uygulamas›: Bankan›n Fona devrini müteakip yap›lan bir
baflka ifllem de, Bankan›n zarara u¤rat›larak, Fona devrine sebep olunmas›
aflamas›nda sorumluluklar› nedeniyle Banka hâkim ortaklar›, yönetim ve denetim
kurulu üyeleri ile di¤er yöneticiler hakk›nda yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› uygulanm›flt›r. 

Hâkim Ortak Taraf›ndan Kullan›lan Banka Kaynaklar›: 4389 Say›l› Kanunun 14.
maddesinin 4 numaral› f›kras›na göre Fona devredilen bir bankan›n yönetim ve
denetimini do¤rudan veya dolayl› olarak tek bafl›na veya birlikte elinde 
bulunduran ortaklar›ndan, an›lan Kanunun 14. maddesinin 5 numaral› f›kras›n›n
(b) bendi hükümleri gere¤ince, kulland›klar› Banka kaynaklar›n›n iade ve tazmin
talebinde bulunulmas› gereken tutar›n belirlenmesi amac›yla, BYM ve ba¤›ms›z
denetim firmalar› eliyle gerçek bilânço de¤erlerinin tespitine çal›fl›lm›flt›r.

Bu aflamadan sonra, Bankan›n yeni yönetimine bildirimler yap›larak, Fon ad›na
temaslarda bulunulmas› ve gerekti¤inde Fon alacaklar›n›n ödeme takvimine
ba¤lanmas› hususunda görev ve yetki verilmifl; yeni yönetim, sorumlular›n, iade ve
tazmin yükümlülü¤ünden kaçmas› ya da mal kaç›rmaya yönelik ifllemlere tevessül
ettiklerinin belirlenmesi halinde, durumun Fona iletilmesi hususunda
uyar›lm›fllard›r.

Fonun ‹ade ve Tazmin Talebi: Fona devir sonras›nda, BYM taraf›ndan Bankada
bafllat›lan denetim çal›flmalar› sonucunda tespit edilen, Banka zarar›na dönüflmüfl
Banka kayna¤›n›n geri al›nmas›n› teminen, 4389 Say›l› Kanunun 14. maddesinin
5. f›kras›n›n (b) bendinin (ba) alt bendi hükmü ve Fon ‹dare Meclisinin
14 fiubat 2000 tarihli karar› gere¤ince, Bankan›n yönetim ve denetimini, do¤rudan
ve dolayl› olarak elinde bulunduran ortaklar› Yahya Murat Demirel, Otomobilcilik
ve Ticaret A.fi., Üniversal Yat›r›m, Ege Finans, Era Faktoring ve fievket Demirel
Holding’e 15 fiubat 2000 tarihinde, Erdem D›fl Ticaret A.fi.’ye ise 25 Nisan 2000
tarihinde ihtarnameler gönderilmifl ve bu ihtarnamelerle, Bankaca Fona devir 
tarihinden önce Hazineye gönderilen “Durum Tespit”lerinde belirtilen ve Gruba
kulland›r›lan kaynak tutar› olarak hesaplanan 186 milyon YTL’nin 60 gün içinde
iade ve tazmin edilmesi istenmifltir. 

Beklenen süre içinde Fona herhangi bir ödeme yap›lmamas› üzerine, Fon ‹dare
Meclisinin 30 May›s 2000 tarihli karar› ile Banka ortaklar›ndan bahse konu
186 milyon YTL’lik kaynak kullan›m›n›n, ayn› dönemde tamamlanan BYM
denetimleri sonucu kesinleflen tutar› olan 260 milyon YTL üzerinden tahsilini
teminen dava aç›lm›flt›r. Davaya iliflkin ayr›nt›l› bilgi, Kitab›n “Çözümlemenin
Hukuki Süreci” bölümünde verilmifltir. 
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2.3. MAL‹ BÜNYEYE ‹L‹fiK‹N ÇALIfiMALAR

Fona devrin akabinde Egebank’›n gerçek mali durumunun ortaya ç›kar›lmas› ve
Bankan›n yaflat›lmas› için gerekli kayna¤›n tespit edilmesi amac›yla BYM taraf›ndan
çal›flmalar yürütülmüfltür. 

Fona intikal eden bir bankan›n gerekli müdahaleler ile süratli ve etkin bir flekilde
rehabilite edilerek sisteme kazand›r›lmas› amac›yla 4389 Say›l› Kanun Fona çeflitli
yetkiler vermifltir.

Bu kapsamda, Bankan›n içinde bulundu¤u likidite s›k›nt›s›n›n çözümüne katk›
sa¤lamak ve di¤er mali sorunlar›n da çözümü amac›yla nakit girifli sa¤layarak
sermaye art›r›m› yap›lmas›, mevduat yaparak, likidite sorununun çözülmesi,
tahsili çok zor olan donuk alacaklar›n, nakit girifli sa¤lamak suretiyle tasfiye
edilmesi, yüksek olan kaynak maliyetlerinin düflürülmesi ve yurt d›fl› bankalarda
bulunan mevduatlar›n (depo) likide edilmesi gibi ifllemler gerçeklefltirilmifltir.

2.3.1. Fona Devir Sonras› Gerçek Mali Durumun Tespiti
Fon taraf›ndan atanan yönetimin ilk faaliyetlerinden birisi de Egebank’›n gerçek
mali durumunu ortaya koymak olmufltur. Bu kapsamda görevlendirilen ba¤›ms›z
denetim firmas›n›n çal›flmalar› sonucunda, Bankan›n devir tarihi itibar›yla mali
tablolar› yeniden düzenlenmifltir. Yeni Banka yönetimi taraf›ndan düzenlenen mali
tablolar›n, BYM’nin sürdürdü¤ü denetim çal›flmalar› sonucunda ulaflt›¤› duru mali
tablolar ile büyük ölçüde uyumlu oldu¤u görülmüfltür.

Yo¤un hâkim ortak istismar›na maruz kalan Egebank’ta, Demirel Grubuna verilen
kredilerin toplam kredilere oran› yüzde 53,3’e ulaflm›flt›r. Ödenmeyen di¤er 
krediler de dahil edildi¤inde krediler portföyünün yüzde 90’› takip hesaplar›na
intikal ettirilmifltir. Fon öncesi dönemde sermaye art›r›larak Bankan›n mali
bünyesindeki olumsuzluklar düzeltilememifl, likidite sorunu k›sa dönemli ve 
yüksek maliyetli yabanc› kaynaklarla afl›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Banka özkaynaklar› 31 Aral›k 1998 tarihinde negatif (-) 93 milyon YTL iken, yukar›da
belirtilen ifllemler nedeniyle 21 Aral›k 1999 tarihinde negatif (-) 618 milyon YTL’ye
gerilemifltir. Yap›lan sermaye art›r›mlar› da fiktif kârlardan, yurt d›fl› mevduatlardan,
flirketlere verilen kredilerden ve karfl›l›kl› (back to back) ifllemlerden karfl›land›¤›ndan
bunlar›n mali bünyeye herhangi bir katk›s› olmam›flt›r.
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Dönem Zarar›: BYM taraf›ndan haz›rlanan duru bilançoya göre, 21 Aral›k 1999 
tarihi itibar›yla aktif toplam› 1,1 milyar YTL, dönem zarar› ise 647 milyon YTL’dir.
Dönem zarar›, aktifin yüzde 57,2’sini oluflturmaktad›r. Söz konusu zarar›n büyük
ço¤unlu¤unu Demirel Grubunun kulland›¤› krediler için BYM taraf›ndan ayr›lan
karfl›l›k ile Bankan›n eski sahiplerince yap›lan fiktif reeskontlar›n iptal edilmesi,
dekorasyon, onar›m ve reklam harcamalar› oluflturmaktad›r. Fona devir tarihi
itibar›yla zarar yabanc› kaynaklara ve özellikle mevduata sirayet etmifltir.

Öte yandan Bankan›n Fona devir öncesi kay›tlar›na göre 84 milyon YTL olarak
hesaplanan dönem zarar›n›n, yaklafl›k yedi kat artarak 647 milyon YTL’ye
ulaflmas›, Banka eski yönetimi taraf›ndan mali tablolarda yap›lan tahrifat› çarp›c›
bir flekilde ortaya koymaktad›r.

Özkaynak Aç›¤›: Egebank’›n 647 milyon YTL’lik dönem zarar› nedeniyle, 
özkaynaklar› 21 Aral›k 1999 Fona devir tarihi itibar›yla negatif (-) 618 milyon YTL
olarak gerçekleflmifltir. 

TABLO 3: DURULAfiTIRMA ÖNCES‹ VE SONRASI ÖZKAYNAKLAR
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Duru bilanço rakamlar› üzerinden hesaplanan negatif (-) 618 milyon YTL’ye, 
sermayeden indirilmesi gereken 30 milyon YTL’lik aktiflefltirilmifl kalemleri de
ekleyerek ulaflt›¤›m›z negatif (-) 648 milyon YTL’lik özkaynak tutar›na, risk
a¤›rl›kl› aktiflerin yüzde 8’i olan ve BYM taraf›ndan 18 milyon YTL olarak 
hesaplanan özkaynak gere¤ini de ilave etti¤imizde ulafl›lan özkaynak aç›¤›
666 milyon YTL olup bu tutar Banka ödenmifl sermayesinin 27 kat›d›r.

Devir sonras›ndaki sermaye taban› standart rasyosu negatif (-) yüzde 282 olarak
hesaplanm›flt›r. Demirel Grubu taraf›ndan sermaye aç›¤›n›n kapat›lmas›n› teminen
hiçbir flekilde nakdi sermaye konulmam›fl, sermaye art›r›mlar› Banka 
kaynaklar› kullan›lmak suretiyle yap›lm›flt›r. Öte yandan geçmifl y›llardan beri
tafl›nmakta olan birikmifl zarar›n mali bünye üzerindeki y›k›c› etkileri ve Banka
hâkim ortaklar›n›n fon ihtiyaçlar›n›n Banka kaynaklar›ndan karfl›lanmas›, 
özkaynaklar›n h›zla erimesine neden olmufltur.

Likidite: Egebank’›n Fona devir tarihindeki likidite rasyosu yüzde 26,7 olup
Bankan›n bir y›la kadar vadeli borçlar›n› ödeyebilme gücü son derece düflüktür.

Aç›k Pozisyon: 21 Aral›k 1999 tarihi itibar›yla duru bilânço rakamlar›na göre,
pasiflerdeki YP toplam› 757 milyon YTL iken, aktiflerdeki YP toplam›
154 milyon YTL’dir. Yani 603 milyon YTL aç›k pozisyon (1,1 milyar USD)
mevcut olup aç›k pozisyon tutar›n›n YP pasif toplam›na oran› yüzde 79,6’d›r.

Mevduat: Banka yo¤un bir flekilde DTH yoluyla kaynak toplayarak aktifini finanse
etmeye yönelmifltir. Ancak Bankan›n bu suretle elde etti¤i kayna¤› büyük ölçüde
Demirel Grubunun finansman›na yönlendirmesi ve bu plasmanlar›n aktifte donuk
kalemlere dönüflmesi sebebiyle aç›k pozisyonda çal›flman›n Bankan›n 
gelir–gider dengesine olumlu bir katk›s› olmam›flt›r.

Mevduat, 21 Aral›k 1999 tarihi itibar›yla Bankan›n en önemli kayna¤› durumunda
olup pasif içindeki pay› yüzde 85’dir. Bankan›n toplam mevduat› 31 Aral›k 1998
tarihinden, Fona devir tarihine kadar geçen süre zarf›nda yap›lan reklam 
kampanyalar›yla yüzde 264 oran›nda artarak 959 milyon YTL’ye ulaflm›fl olup
mevduatta yüzde 77 ile en büyük paya sahip DTH ayn› dönemde yüzde 424
artm›flt›r.

Krediler: Banka kredi portföyünün seyyaliyetini büyük ölçüde kaybetmifl
oldu¤unu tespit eden BYM’nin haz›rlad›¤› duru bilançoda, kredi portföyünün
yüzde 74’ü, aktif toplam›n›n yüzde 25’i seviyesine ulaflan tutarda kredi karfl›l›¤›
ayr›lm›flt›r. 
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Öte yandan, Fona devir tarihi itibar›yla kredi portföyünden Demirel Grubu ile
ba¤lant›l› firmalara do¤rudan, karfl›l›kl› (back to back) ve fiduciary gibi dolayl›
ifllemler vas›tas›yla kulland›r›lan nakdi kredi tutar›n›n anapara olarak
154 milyon YTL’ye ulaflt›¤› ve bu alacaklara ait reeskont tutar›n›n fiktif kay›tlar
haricinde 77 milyon YTL oldu¤u da BYM taraf›ndan belirlenmifltir.

Banka hâkim ortak gruplar›na kulland›r›lan nakdi kredilerin, Bankan›n yak›n
izleme kapsam›na al›nd›¤› 1994’den Fona devir tarihine kadar, toplam nakdi
krediler içindeki geliflimi Tablo 4’te verilmifltir.

TABLO 4: HÂK‹M ORTAKLARIN KULLANDI⁄I NAKD‹ KRED‹LER VE TOPLAM NAKD‹ KRED‹LER

Tablo 4’teki oranlardan, Demirel Grubunun yan› s›ra Bayraktar Grubu döneminde de
sermayedar gruplara kredi yo¤unlaflmas›na yol açan kulland›r›mlar yap›ld›¤›, bu
durumun özellikle 1996-1999 döneminde dikkat çekici flekilde artt›¤› görülmektedir.

Banka Kay›tlar›nda Yer Almayan ve Gizlenen ‹fllemler: Yap›lan denetimlerde,
Banka kay›tlar›na intikal ettirilmeyen baflka risklerin de bulundu¤u tespit edilmifltir.

1999 y›l› içerisinde Demirel Grubu firmalar› Ege Faktoring ve Ege Leasing’in bir
bankadan kulland›klar› kredilere iliflkin olarak, toplam 14,2 milyon YTL kefalet
verildi¤i, ancak söz konusu kefaletlerin Banka kay›tlar›na intikal ettirilmedi¤i
anlafl›lm›flt›r. Ayn› flekilde Era Leasing’in Diebold Credit Corporation’dan temin



etti¤i krediye iliflkin Banka taraf›ndan ad› geçen firma lehine 1999 y›l› Kas›m
ay›nda 12 milyon USD tutar›nda garanti verilmifl olup bu da Fona devir tarihi
itibar›yla Banka kay›tlar›nda görünmemektedir.

Kitab›n daha önceki bölümlerinde belirtildi¤i gibi, Mehmet Sami Erdem lehine
toplam 9 milyon USD’lik 9 adet bonoya Banka taraf›ndan aval verilmifl olmas›na
ra¤men, söz konusu avaller Banka kay›tlar›na intikal ettirilmemifltir. Ayn› flekilde,
alacakl› durumda olan Hüseyin Bayraktar’a muhtelif vadeli ve toplam
14 milyon USD tutar›ndaki bonolar için de aval verilmifl, ancak bu avallerin de
Banka kay›tlar›na intikal ettirilmedi¤i belirlenmifltir.

2.3.2. Mali Bünye Rehabilitasyonu
Fona devredilen Bankada, Fon taraf›ndan öncelikli olarak gerçeklefltirilen
faaliyetlerden bir k›sm› da, Bankan›n normal bankac›l›k faaliyetlerini emin 
bir flekilde devam ettirmesinin sa¤lanmas› amac›yla yürütülen mali bünye 
rehabilitasyon faaliyetleridir. 

Bu amaçla, Bankan›n TCMB’ye olan bir k›s›m yükümlülüklerine muafiyet 
getirilmifl, Hazineden borçlanma yoluyla temin edilen D‹BS’leri likidite sa¤lamak
amac›yla Bankaya ihtiyari yedek akçe olarak aktar›lm›fl ve Fonun kendi 
kaynaklar›ndan Bankaya vadesiz mevduat koyulmufltur. 

TCMB Yükümlülüklerinin Kald›r›lmas›: 4491 Say›l› Kanun ile de¤iflik 4389 Say›l›
Kanunun 14. maddesinin 6. f›kras›n›n (b) bendi uyar›nca; Fon ‹dare Meclisince,
27 Aral›k 1999 - 4 Ocak 2000 döneminde al›nan muhtelif kararlar ile Bankan›n
kanuni karfl›l›k yükümlülüklerini gerçeklefltirememesinden dolay› do¤mufl ve
do¤acak cezai yükümlülükleri kald›r›lm›fl ve kanuni karfl›l›k yükümlülükleri
31 Aral›k 2000 tarihine kadar s›f›ra düflürülmüfltür.

Banka taraf›ndan TCMB’ye gönderilen 17 fiubat 2000 tarihli yaz› ile de önemli bir
likidite güçlü¤ü yafland›¤› belirtilmifl ve mevduat munzam karfl›l›¤› hesaplar›ndaki
toplam 62 milyon YTL’nin serbest b›rak›lmas› talep edilmifltir. Bu talep, TCMB
taraf›ndan olumlu karfl›lanarak, 21 fiubat 2000 tarihinde mevduat munzam
karfl›l›klar› serbest b›rak›lm›flt›r.

‹htiyat Aktar›m›: Fona devirden sonra, Bankan›n gerçeklefltirdi¤i mevduat
ödemeleri ve operasyonel giderlerin karfl›lanmas› zorlaflm›flt›r. Ortaya ç›kan likidite
ihtiyac›, Fon Yönetim Kurulunun 7 Aral›k 2000 tarihli karar›yla Fon taraf›ndan
Hazineden borçlan›lan D‹BS’in, Bankaya ola¤anüstü yedek akçe olarak
aktar›lmas›yla giderilmeye çal›fl›lm›flt›r. 
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Bu kapsamda, Fon taraf›ndan Bankaya, ihtiyat olarak 7 Aral›k 2000 tarihinde üç
partide toplam 816 milyon USD tutar›nda D‹BS aktar›lm›fl olup, Bankan›n
Sümerbank bünyesinde di¤er befl Fon bankas›yla birlefltirildi¤i 16 fiubat 2001
tarihinden sonra da, Sümerbank’a 1.045 milyon YTL, 676 milyon USD ve
886 milyon EUR tutar›nda Türk Liras›, USD endeksli, EUR endeksli D‹BS
aktar›lm›flt›r.

Mevduat Yap›lmas›: Banka mali bünyesinin rehabilitasyonu kapsam›nda 
gerçeklefltirilen bir di¤er ifllem de, 4389 Say›l› Kanunun 14. maddesinin
6 numaral› f›kras›n›n (b) bendi uyar›nca, Fon taraf›ndan Bankaya vadesiz
mevduat konulmas›d›r.

Likidite s›k›fl›kl›¤›n›n giderilmesini teminen Bankan›n Fona devriyle, birleflik
Sümerbank’›n OYAK’a sat›fl› aras›ndaki dönemde toplam 331 milyon USD
tutar›nda vadesiz mevduat yap›lm›flt›r. Bu mevduatlar birleflik Sümerbank’›n
OYAK’a sat›fl› sonras›nda k›s›m k›s›m geri çekilmifltir.

2.3.3. Rehabilitasyon Sonras› Mali Bünye
Fon taraf›ndan gerçeklefltirilen rehabilitasyon faaliyetlerinin Banka mali bünyesi
üzerindeki etkilerinin de¤erlendirilmesinde, Bankan›n Fona devir tarihi itibar›yla
haz›rlanan durulaflt›r›lm›fl bilânçosu ile kaynak aktar›mlar›n›n tamamlanm›fl
oldu¤u 31 Aral›k 2000 tarihli bilânçosu karfl›laflt›r›lm›flt›r.

Aktar›mlar sonras› bilânço aktif büyüklü¤ü 1.131 milyon YTL’den
1.797 milyon YTL’ye yükselmifltir. Bu art›fl esas olarak birikmifl zarar›n
647 milyon YTL’den 1.002 milyon YTL’ye, menkul k›ymetlerin 166 milyon YTL’den
539 milyon YTL’ye yükselmesinden kaynaklanm›flt›r. Menkul k›ymetleri art›ran
unsur ise Bankaya Fon taraf›ndan konulan D‹BS’lerdir. Bu dönemdeki DTH
çekiliflleri, yap›lan Fon mevduatlar› ile karfl›lanm›fl, yaklafl›k 1 milyar YTL’lik
mevduat büyüklü¤ü korunmufltur.

Yap›lan kaynak aktar›mlar› öncesi sermayeden indirilen de¤erler dahil bakiyesi
negatif (-) 648 milyon YTL olan özkaynaklar, yap›lan aktar›mlar neticesinde negatif
(-) 414 milyon YTL’ye gerilemifltir.

Fon taraf›ndan gerek Hazine, gerekse kendi kaynaklar› kullan›larak Bankaya
yap›lan aktar›mlar, ihtiyaç bulundu¤u süre boyunca Bankada tutulmufl olup
ihtiyaç kalmayan kaynaklar muhtelif tarihlerde k›s›m k›s›m geri çekilmifltir. 



2.4. FON TARAFINDAN ATANAN YÖNET‹C‹LERCE BANKADA 
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN FAAL‹YETLER

Bankan›n Fona devrinin akabinde Fon taraf›ndan atanan yönetim kurulu; Bankada
gerçeklefltirdi¤i tedbir ve muhafaza çal›flmalar›n›n yan› s›ra, Bankan›n daha 
fazla zarar üretmesinin engellenmesi ve Banka bilançosundaki varl›klar›n etkin
flekilde nakde çevrilerek Banka mevduat›n›n korunmas›na yönelik çözümleme
faaliyetlerine de giriflmifllerdir. Bu faaliyetlerden bafll›calar›, Banka hâkim
ortaklar›na iliflkin ifllemler, flube, menkul ve demirbafl sat›fllar› ile tahsili gecikmifl
di¤er alacaklara iliflkin tahsilatlard›r. 

Bu amaçla ilk olarak, Banka kaynaklar›n› do¤rudan ve dolayl› yollarla kendi 
lehlerine kullanarak Bankan›n Fona devrine sebep olan hâkim ortak ve yöneticilere
Bankadan kulland›klar› krediler için ihtarnameler keflide edilmifl, ayr›ca yap›lan
denetimler ve durulaflt›rma çal›flmalar› sonucu tespit edilen Banka zararlar›n›n
tazmini amac›yla da mali sorumluluk davalar› aç›lm›flt›r. Bahse konu davalara
iliflkin bilgiler Kitab›n “Çözümlemenin Hukuki Süreci” bölümünde yer almaktad›r.

Yap›lan takipler sonucu, hâkim ortaklara iliflkin alacaklardan bu dönemde
7,7 milyon USD tahsilat sa¤lanm›flt›r.

Öte yandan, Fona devir tarihi itibar›yla 79 flubesi ve 100’den fazla tahsilat ofisi
bulunan Egebank’›n Sümerbank’la birleflti¤i 16 fiubat 2001 tarihi itibar›yla at›l
konumdaki tahsilat ofisleri kapat›lmakla birlikte, flube say›s›nda azalma
olmam›flt›r.

Sümerbank bünyesinde birleflen bankalara ait menkullerin sat›fl›na birleflme
sürecinde de devam edilerek kapat›lan flubelerdeki menkul ve demirbafllar 
bulunduklar› flubelerde, ihtiyaç fazlas› olanlar ise bulunduklar› depolarda 
müzayede yöntemi ile sat›lm›fllard›r. 

Bilançonun küçülmesine ba¤l› olarak, Banka personel say›s› da azalt›lm›flt›r.
Egebank’›n Fona devir tarihindeki personel say›s› 3.210’dur. Resmi olarak flube
olmayan ancak flube gibi ifllem yapan tahsilat ofisleri de dahil edildi¤inde, bu say›
4.288’e ulaflm›flt›r. Bankan›n Sümerbank ile birleflti¤i 16 fiubat 2001 tarihi
itibar›yla personel say›s› 1.978’dir. 

Bahse konu çözümleme faaliyetleri, Egebank’›n Sümerbank çat›s› alt›nda
birleflmesinden sonra da etkin olarak sürdürülmüfltür.
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2.5. EGEBANK’IN SATIfiINA YÖNEL‹K ÇALIfiMALAR
Egebank Fona devrolduktan sonra vakit kaybedilmeden mali bünyesinin 
rehabilitasyonu ve Bankan›n sisteme geri kazand›r›lmas› çal›flmalar›na
bafllanm›flt›r. Yönetim ve denetimi Egebank ile ayn› dönemde Fonda bulunan Bank
Ekspres, Esbank, ‹nterbank, Sümerbank, Türk Ticaret Bankas›, Yaflarbank ile
Yurtbank’› da içine alan, birbirine paralel çözümleme faaliyetlerine a¤›rl›k
verilmifltir. Bu kapsamda, bankalar›n sat›fl ifllemlerinin planlanmas› ve
yürütülmesi için teknik konularda yard›m almak üzere bir dan›flmanl›k firmas› ile
sözleflme imzalanm›fl olup 17 May›s 2000 tarihinden itibaren tüm bankalar için
ortak yürütülen bir sat›fl süreci bafllat›lm›flt›r. 

Banka hisselerinin sat›fl›na iliflkin gerekli haz›rl›klar›n tamamlanmas› sonras›nda ön
teklifi kabul edilen potansiyel al›c›lar, ilgili bankalarda incelemeler yapm›fl ancak,
Egebank için herhangi bir sat›n alma talebi olmam›flt›r. 

2.6. EGEBANK’IN D‹⁄ER FON BANKALARIYLA B‹RLEfiT‹R‹LMES‹
Egebank da dâhil olmak üzere önceki bölümde an›lan Fon bankalar›ndan Bank
Ekspres d›fl›ndakilerin sat›fl›n›n gerçeklefltirilememesi üzerine, bir sonraki ad›mda
yap›lmas› gerekenler de¤erlendirilmifl, gelinen noktada en uygun çözümün, 
benzer mali problemleri olan bu bankalar›n, tasarruf sahiplerinin haklar›n›n 
korunmas› ile kârl›l›k ve verimlilik ilkelerine göre çal›flan yeni ve sa¤l›kl› bir yap›
içerisinde güçlendirilerek ekonomiye kazand›r›labilmeleri için tek çat› alt›nda devren
birlefltirilmeleri olaca¤› kanaatine var›lm›flt›r. Bu amaçla, 26 Ocak 2001 tarihli Fon
Yönetim Kurulu karar›yla Egebank, Sümerbank, Yaflarbank, Yurtbank ve Bank
Kapital, Sümerbank çat›s› alt›nda tüm aktif ve pasifleriyle devren birlefltirilmifltir.

Sümerbank yönetim kurulu taraf›ndan al›nan 15 fiubat 2001 tarihli karar ile de söz
konusu Fon Yönetim Kurulu karar› do¤rultusunda bu bankalar›n tüm aktif ve
pasiflerinin ve Ticaret Sicilinde tescilli tüm flubelerinin birleflik Sümerbank
bünyesinde devren birlefltirilmelerine karar verilmifltir. 

Fonun talebi üzerine, BDDK’n›n 17 fiubat 2001 tarihli karar› ile Egebank’›n 
mevduat kabul etme ve bankac›l›k ifllemleri yapma izinleri de 4389 Say›l› Kanunun
14. maddesine istinaden kald›r›lm›flt›r.  

Bankan›n Birleflme Öncesi Mali Durumu: Fon taraf›ndan al›nan tüm 
rehabilitasyon tedbirlerine ra¤men, Egebank’›n zarar üreten yap›s› düzeltilememifltir.
Bu durum, hâkim ortaklar›n Bankaya vermifl olduklar› zarar›n büyüklü¤ünün bir
sonucudur.
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Egebank’›n Sümerbank ile birleflmesi öncesine ait 31 Aral›k 2000 ve 16 fiubat 2001
tarihli bilânçolar›nda, yükümlülüklerinin toplam de¤erinin, varl›klar›n›n toplam
de¤erini aflt›¤›; her iki bilânçonun karfl›laflt›r›lmas›nda, dönem zarar› nedeniyle
özkaynak toplam›n›n geriledi¤i gözlenmifltir. 

Birleflme Süreci: Gerekli talep koflullar› oluflmayan Sümerbank, Egebank, Yurtbank
ve Yaflarbank ile sat›fla sunulmas› mümkün görülmeyen Bank Kapital’in tüm aktif ve
pasifleriyle Sümerbank bünyesinde devren birlefltirilmesi, BDDK’n›n ve Fon Yönetim
Kurulunun 26 Ocak 2001 tarihli kararlar›yla uygun görülmüfltür. Devir ifllemlerinin
devir tarihleri itibar›yla haz›rlanacak devir bilânçosuna göre yap›lmas›na, devren
birleflme s›ras›nda devredilen aktif ve pasifler için de¤erleme yap›lmamas›na ve tüm
aktif ve pasiflerin devredilen Bankaya külli halefiyet prensipleri çerçevesinde, kay›tl›
defter de¤erleriyle devredilmesine karar verilmifltir.

26 Ocak 2001 tarihli BDDK ve Fon Yönetim Kurulu kararlar›nda, devir suretiyle
birleflme ifllemlerinin 20 fiubat 2001 tarihine kadar gerçeklefltirilmesine, 
müteakiben Sümerbank bünyesinde birlefltirilen bankalar›n, mevduat kabul ve
bankac›l›k yapma izinlerinin yeni bir BDDK karar›yla kald›r›lmas›na, birleflen
bankalar›n tüm hak ve yükümlülüklerinin Sümerbank’a hukuken devrinin temin
edilmesinden sonra tüzel kifliliklerinin sona erdirilerek Ticaret Sicilinden
terkininin sa¤lanmas›na karar verilmifl ve sonuç olarak 20 fiubat 2001 tarihi
itibar›yla Sümerbank çat›s› alt›nda birleflme süreci tamamlanm›flt›r.

2.7. B‹RLEfi‹K SÜMERBANK’IN SATIfiI

Birleflme tamamland›ktan sonra, Fon Yönetim Kurulunca al›nan 28 May›s 2001
tarihli kararla tekrar sat›fl çal›flmalar› bafllat›lm›fl ve sat›fl süreci, birleflik Sümerbank
hisselerinin 10 A¤ustos 2001 tarihinde OYAK’a devriyle sonuçlanm›fl olup devir
bedeli 50 bin YTL’dir. 

Al›c› Taraf›ndan ‹stenmeyen Bilânço Kalemlerinin Devri: Sümerbank’›n sat›fl›na
iliflkin olarak, OYAK ile Fon aras›nda 9 A¤ustos 2001 tarihinde HDS imzalanm›flt›r.
Söz konusu HDS kapsam›nda OYAK birleflik Sümerbank bilânço hacminin yüzde
32’sine tekabül eden 2 milyar YTL’lik k›sm›n› almay› kabul etmifltir. 8 A¤ustos 2001
tarihli Fon Yönetim Kurulu karar›yla, OYAK’›n sat›n almad›¤› bilanço kalemlerinin
bir k›sm› Fona bir k›sm› ise Etibank ve Kentbank’a devredilmifltir. 

Bu kapsamda, Egebank kaynakl› 278  gayrimenkul, 10  ifltirak ve 8.520 adet
tahsili gecikmifl hâkim ortak, kurumsal ve bireysel kredi alacaklar› devir temlik
yoluyla Fon aktifine al›nm›flt›r.
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3.1. VARLIK ÇÖZÜMLEMELER‹NE KISA BAKIfi
Daha önce de¤inildi¤i gibi, Egebank’›n Sümerbank ile fiili birleflmesi,
20 fiubat 2001 tarihinde tamamlanm›fl, böylece Egebank’›n tüm varl›k ve
yükümlülükleri birleflik Sümerbank bünyesine dahil olmufltur. 

Birleflik Sümerbank’›n sat›fl› s›ras›nda al›c› OYAK taraf›ndan istenmeyen bilanço
kalemlerinden, bir k›s›m gayrimenkul ve ifltirak ile tahsili gecikmifl alacaklar›n
tamam› Fon aktifine al›nm›fl ve bu varl›klar fiili devir ifllemlerinin
tamamlanmas›n›n hemen sonras›nda, Fon taraf›ndan h›zl› bir çözümleme sürecine
tabi tutulmufltur. Bu amaçla, gayrimenkul ve ifltiraklerin sat›fl›na, tahsili gecikmifl 
alacaklar›n ise tahsili ifllemlerine bafllanm›flt›r. 

Devral›nan varl›k kalemleri d›fl›nda, OYAK’la Fon aras›nda imzalanan HDS gere¤i,
Oyakbank bilançosunda kalarak ad› geçen banka taraf›ndan operasyonel olarak
takip edilen, ancak Fon yükümlülü¤ünde bulundu¤u için Oyakbank taraf›ndan
bunlara iliflkin herhangi bir ödeme yap›ld›¤›nda Fondan talep edilen ve halihaz›rda
Fon aç›s›ndan çözümleme maliyeti yaratmaya devam eden tazmin ve masraflar da
bulunmaktad›r. Konuya iliflkin bilgilere Kitab›n “Hisse Devir Sözleflmesinden
Kaynaklanan Kredi D›fl› Tazmin Ödemeleri” bölümünde yer verilmifltir. 
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fiEK‹L 11: VARLIK ÇÖZÜMLEMELER‹NE KISA BAKIfi
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3.2. GAYR‹MENKULLER‹N ÇÖZÜMLENMES‹

Birleflik Sümerbank bilançosu d›fl›na ç›kar›lan Egebank’a ait 278 gayrimenkulün
kay›tl› de¤eri 7,4 milyon YTL olup bu varl›klar›n etkin ve verimli bir flekilde 
çözümlenmesi için Fon taraf›ndan çok yönlü geri kazan›m faaliyetleri 
gerçeklefltirilmifltir. 

3.2.1. Gayrimenkullerin Fiili Devir ‹fllemleri

Fon Yönetim Kurulunun 8 A¤ustos 2001 tarihli karar› kapsam›nda, birleflik
Sümerbank bilançosu d›fl›na ç›kar›lmas› gereken gayrimenkullerin kaydi ve fiili
devir ifllemlerine bafllanm›flt›r. 

Bunun için bilanço d›fl›na ç›kar›lmas› gereken gayrimenkuller ilk önce geçici olarak
bir Fon bankas› olan Kentbank’a devredilmifltir. Kentbank’›n Bay›nd›rbank ile
birleflmesi neticesinde de söz konusu gayrimenkuller önce Bay›nd›rbank’a,
ard›ndan da Fon bünyesinde Gayrimenkuller Dairesinin kurulmas› ile birlikte Fon
bilançosu içine al›nm›flt›r.

Devral›nan gayrimenkullerin tapu tescil ifllemleri, özellikle gayrimenkuller
üzerinde bulunan takyidatlardan dolay› uzun bir zaman alm›fl ve zahmetli bir süreç
sonunda gerçeklefltirilmifltir. 

Bu kapsamda, Fonun talebiyle Baflbakanl›k Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan ç›kar›lan 30 Mart 2001 tarih ve 114-1307 say›l› genelge ile tafl›nmaz
tescillerinin tapu harc› ve özel ifllem vergisi al›nmadan yerine getirilmesi
sa¤lanarak, Tapu Müdürlükleri nezdinde konu hakk›nda ç›kabilecek tereddütlerin
süratle ortadan kald›r›lmas› sa¤lanm›fl ve tescil ifllemleri çabuklaflt›r›lm›flt›r. 

Bu dönemde ayr›ca, kira ile tutulan hizmet binalar›na ait feshedilen kira 
kontratlar›nda, fesih halinde eski hale getirilerek tafl›nmaz›n mal sahibine teslim
zorunlulu¤u, fesih halinde bile uzun süreler boyunca kira ödemeye devam 
edilmesi zorunlulu¤u veya peflin ödenen kiralar›n fesih halinde tamam›n›n geri
istenemeyece¤i gibi flartlar nedeniyle özellikle içindeki dekorasyon sökülüp eski
hale getirilmeden tahliye edilen, dolay›s›yla mal sahiplerinin anahtar teslim almaya
yanaflmad›klar› binalar›n mal sahiplerinin açt›¤› davalar sonucunda, Fonun maddi
kay›plar› da söz konusu olmufltur. 

Fon bünyesinde Gayrimenkuller Dairesinin kurulmas›yla birlikte, gerekli
çal›flmalar yo¤unlaflt›r›lm›fl ve bu ifllemler sonucunda da 278 adet gayrimenkul,
7,4 milyon YTL kay›tl› de¤er üzerinden Bay›nd›rbank’tan Fon aktifine al›nm›flt›r. 
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Gayrimenkullerin tescil ifllemlerinin tamamlanmas›n› müteakip, bak›m ve onar›mlar›,
eksik sigortalar› yapt›r›lm›fl, de¤er tespiti amac›yla ekspertiz raporlar› düzenlenmifl ve
hukuki sorunlar› giderilerek sat›fla haz›r hale getirilmeye çal›fl›lm›flt›r.

3.2.2. Gayrimenkullerden Sa¤lanan Geri Kazan›mlar
Gayrimenkullerin sat›fl yoluyla çözümlenmesi için yap›lan de¤erlendirmeler 
sonucunda müzayede yönteminin en uygun seçenek oldu¤u kanaatine var›lm›fl ve
bu yöntem, ülkemizde ilk kez Sümerbank bünyesinde birleflen bankalar›n 
gayrimenkulleri için uygulanm›flt›r. 30 Haziran 2009 itibar›yla Fon portföyünde
yer alan 278 Egebank gayrimenkulüne iliflkin çözümleme sonuçlar›na afla¤›da yer
verilmifltir:

• Yap›lan ihalelerde 174  gayrimenkul, 12,1 milyon YTL bedelle peflin olarak
sat›lm›flt›r.

• 51 gayrimenkul, 6,2 milyon YTL bedelle vadeli olarak sat›lm›fl ve
2,3 milyon YTL’lik k›sm› tahsil edilmifltir.

• 31 gayrimenkul, Egebank ile müteahhit firma aras›nda imzalanan 
gayrimenkul sat›fl vaadi ve kat karfl›l›¤› inflaat sözleflmesi kapsam›nda, inflaat›n
tamamlanmas›n› müteakip, müteahhit pay› olarak devredilmifltir.

Fon aktifinde Egebank’a ait hâlihaz›rda toplam kay›tl› de¤eri 196 bin YTL olan
22 gayrimenkul bulunmakta olup bu gayrimenkullerin 6's› sat›fla haz›r
durumdad›r. 16 gayrimenkulle ilgili çal›flmalar ise devam etmektedir. Bu
kapsamda 30 Haziran 2009 itibar›yla gayrimenkul çözümlemelerinden elde edilen
toplam gelir 18,3 milyon YTL (17,5 milyon USD) olup Egebank gayrimenkuller
portföyünün kay›tl› de¤er üzerinden yüzde 97’si çözümlenmifltir.

3.3. ‹fiT‹RAKLER‹N ÇÖZÜMLENMES‹

Fon taraf›ndan devral›nan ifltiraklerin devri de gayrimenkullerin devrine benzer bir
süreç izlemifltir. Birleflik Sümerbank’›n OYAK’a fiili devir tarihinde, Fon nezdinde
ifltiraklerin çözümlenmesinden sorumlu dairenin henüz kurulmam›fl olmas›
nedeniyle, birleflik Sümerbank bilançosunda bulunan 10 Egebank ifltirakine iliflkin
muhasebe kay›tlar› önce geçici olarak Kentbank’a devredilmifltir. 

Muhasebe devirleriyle paralel olarak Fon nezdinde ‹fltirakler Dairesinin 
kurulmas›yla birlikte h›zla tescil ifllemlerine geçilmifl, bu ifllemlerin 
tamamlanmas›n› müteakip söz konusu ifltiraklerin çözümlenmesi amac›yla devir,
sat›fl, birlefltirme, yeniden yap›land›rma ve tasfiye gibi muhtelif çözümleme
yöntemleri uygulanm›flt›r. 
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TABLO 5: DEVRALINAN ‹fiT‹RAKLER

3.3.1. ‹fltiraklerin Fon Ad›na Tescili

Devral›nan Egebank ifltiraklerinin Fon ad›na devir ve tescil ifllemleri için; devir
tablolar› oluflturularak ifltirakleri geçici olarak bilançosuna alan Kentbank’la 
gerekli mutabakat sa¤lanm›flt›r. Mutabakat süreci sonras›nda ‹fltirakler Dairesi 
koordinasyonunda, ifltirak hisselerinin Fon ad›na flirket pay defterlerine kayd› ve
Ticaret Siciline tescili gerçeklefltirilmifltir. 30 Ekim 2001 tarihinde devral›nan
10  ifltirak, 12,7 milyon YTL üzerinden Fon aktifine al›nm›fl olup devral›nan
ifltiraklere iliflkin bilgilere Tablo 5’te yer verilmifltir.
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Devir sonras›nda Fon, söz konusu 10 ifltirakten, 7’sinin ço¤unluk, 3’ünün ise
az›nl›k hisselerine sahip olmufltur. Bu ifltiraklerin 6’s› finans sektöründe, di¤erleri
ise hizmet ve sanayi sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Portföye al›nan ifltiraklerin, ifltirak oran›, faaliyet alanlar›, büyüklükleri, 
kurulufl yerleri, finansal ve hukuki durumlar›na iliflkin bilgi dosyalar› 
oluflturulmufltur. Ayr›ca ifltiraklere ait k›ymetli evrak tutana¤a ba¤lanarak
devral›nm›fl ve muhafazas› sa¤lanm›flt›r. 

3.3.2. ‹fltiraklerin Çözümleme Süreci

‹fltiraklerin Fon aktifine devrini müteakip, yönetim ve denetim organlar›n›n
oluflturulmas›, faaliyetlerinin kontrol alt›na al›nmas› ve de¤erlenmesi aflamas›na
geçilmifl ve ifltiraklerin çözümleme sürecinin sa¤l›kl› olarak yürütülmesi yönünde
gerekli ilk tedbirler al›nm›flt›r.

Bu kapsamda ifltiraklerin genel kurullar› icra edilmifl, ifltiraklerin yönetim ve 
denetim kurullar›na Fonu temsilen görev yapmak üzere üyeler seçilmifl ve bu üyeler
eliyle ifltiraklerin mali, hukuki, idari ifllem ve kay›tlar›na nüfuz edilerek ifltiraklerin
gerçek durumlar› ortaya ç›kar›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Ard›ndan rehabilitasyon ve
kay›tlar›n mevzuata uygun hale getirilmesi çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. 

Devirden sonraki öncelikli faaliyetlerden biri de, ifltiraklerin baflta hâkim ortak
taraf›ndan yap›lanlar olmak üzere, istismara konu olup olmad›¤›n›n tespitidir. Bu
çal›flmalar sonucunda, istismarlar nedeniyle do¤an zararlar›n ve sorumlular›n
tespiti yap›lm›fl ve zararlar›n tazmini amac›yla gerekli idari ve hukuki giriflimlerde
bulunulmufltur. 

Bu süreçte;

• Mali de¤eri kalmam›fl olan ifltirakler ayn› zamanda hâkim ortak istismar›na da
konu oldu¤undan, gerekli mali sorumluluk davalar›n›n aç›labilmesi ve hâkim
ortak alacaklar›n›n korunabilmesi ile gerekti¤inde Fona temlikinin 
gerçeklefltirilebilmesini teminen tasfiye veya iflas› yoluna gidilmeksizin
yaflat›lmak zorunda kal›nm›fl,

• Bu firmalar›n mali imkanlar› k›s›tl› oldu¤undan, vergi, personel, iflçi 
alacaklar› gibi yükümlülüklerinin ödenmesinde finansman sorunlar›yla
karfl›lafl›lm›fl,
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• Mali imkanlar› s›n›rl› olan ve profesyonel kadrodan yoksun yurt d›fl› 
ifltiraklerin kontrol edilmesinde sorunlar yaflanm›flt›r.

3.3.3. ‹fltiraklerden Sa¤lanan Geri Kazan›mlar

‹fltiraklere iliflkin sürdürülen muhafaza ve tedbir çal›flmalar›n›n yan› s›ra, bir
taraftan da sat›fla ç›kar›lmas› uygun bulunan ifltirakler için de¤er tespiti ve bunun
gibi haz›rl›k çal›flmalar› tamamlanarak Fon Kurulunun onay›na sunulmufltur.
‹fltirak sat›fllar› kapal› teklif isteme ve aç›k art›rma ile davet ve pazarl›k yöntemleri
uygulanarak gerçeklefltirilmifltir. 

Sat›fl için resmi mercilerden gerekli izinlerin al›nmas›n›n ard›ndan, sat›fl bedelinin
yat›r›lmas›, devre konu hisselerin yeni al›c› ad›na pay defterine ifllenmesi, gerekli tescil
ifllemleri ile di¤er prosedürlerin tamamlanmas›yla hisse devir ifllemleri sonuçland›r›lm›fl
ve söz konusu ifltirak hisselerinin Fon aktifinden ç›k›fl› gerçeklefltirilmifltir.

Devral›nan ifltiraklerden ekonomik de¤erini yitirmifl ve yaflat›lma imkan› kalmam›fl
olanlar için ise tasfiye çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r.  

Bu kapsamda, birleflik Sümerbank’tan devral›nan Egebank’a ait 10 adet ifltirakten;
4’ü sat›lm›fl, 4’ü iflas/tasfiyeye tabi tutulmufl, 1’i baflka bir Fon ifltiraki ile 
birlefltirilerek sat›lm›fl, 1’inin ise tasfiyesi planlanmaktad›r.

Sat›lan 4 Egebank ifltiraki, Üniversal Kart, Ege Yat›r›m, Ege Portföy ve Ege
Endüstri’dir. 2002 - 2004 döneminde sat›fl› gerçeklefltirilen bu ifltiraklerin toplam
sat›fl bedeli 13,4 milyon YTL’dir. 

Fon taraf›ndan devral›nan Egebank ifltiraki Ege Sigorta ile Toprakbank ifltiraki
Toprak Sigorta, muhtelif tarihlerde sat›fla ç›kar›lm›fl olmakla birlikte, bu sat›fl
giriflimlerinden sonuç al›namam›flt›r. Öte yandan Hazinenin söz konusu 
ifltiraklerle ilgili belirsizli¤i giderecek gerekli ifllem ve tedbirlerin al›nmas› 
yönündeki uyar›lar› da dikkate al›narak, söz konusu sigorta flirketlerinin 
birlefltirilmesi, Fon Yönetim Kurulunun 20 Ocak 2003 tarihli karar›yla uygun
bulunmufltur. Bu kapsamda Ege Sigorta’n›n Toprak Sigorta bünyesinde 
birlefltirilmesi ifllemleri, 9 Aral›k 2003 tarihinde tamamlanm›flt›r.
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(*)Ege Sigorta 9 Aral›k 2003 tarihinde Toprak Sigorta ile birlefltirilmifl ve Toprak Sigorta Fon Kurulunun

25 Ekim 2007 tarihli karar› kapsam›nda sat›lm›fl ve 25 Ocak 2008 tarihinde devredilmifltir.

TABLO 6: ‹fiT‹RAKLER‹N MEVCUT DURUMU
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Birleflme sonras› Fona ait yüzde 95,06 oran›ndaki Toprak Sigorta hissesinin
7,3 milyon YTL bedelle sat›fl›, Fon Kurulunun 25 Ekim 2007 tarihli karar›yla
uygun görülmüfl olup devir ifllemleri 25 Ocak 2008 tarihinde tamamlanm›flt›r.
Toprak Sigorta’n›n sat›fl bedeli iki sigorta flirketinin birleflme oranlar›nda pay
edilmifltir. fiirketin sat›fl bedeli olan 7,3 milyon YTL’den Ege Sigorta hisselerine
düflen k›s›m 1,8 milyon YTL’dir. Böylelikle Egebank ifltiraklerinin toplam sat›fl
bedeli 15,2 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r.

TABLO 7: SATILAN ‹fiT‹RAKLER

(*)Toprak Sigorta’n›n 7,3 milyon YTL bedelle sat›fl› kapsam›nda, daha önce Toprak Sigorta ile birleflen Ege

Sigorta’n›n birleflme oranlar›na göre hesaplanan hisse bedeli.
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Devral›nan Egebank ifltiraklerinden Ege Leasing, Ege Finance, Karteks ve 
Üniversal Bilgisayar tasfiye sürecine girmifltir.

Bu ifltiraklerden Ege Leasing ve Üniversal Bilgisayar, iflas/tasfiye sürecinde iken
devral›nm›fllard›r. Az›nl›k hissesine sahip olunan ve bilahare ço¤unluk hisselerine
4389 Say›l› Kanunun 15/7-a maddesi hükmü uygulanan Karteks, Fona
devredilmesini müteakip iflas sürecine girmifltir. Tüm hisseleri Fona ait olan 
Ege Finance’in ise özsermayesinin erimesi, gayrifaal olmas› ve sat›fl›n›n 
gerçeklefltirilememesi nedenleriyle, Fona devredilmesini müteakip tasfiyesine 
karar verilmifltir.

Ege Finance’in tasfiye ifllemleri tamamlanarak, 24 Mart 2004 tarihinde Fon
aktifinden ç›kar›lm›flt›r. Ege Leasing, Karteks ve Üniversal Bilgisayar’›n ise tasfiye
süreci devam etmektedir. Tasfiye süreçleri devam eden bu ifltiraklerden tasfiye pay›
beklenmemektedir.

‹fltirak sat›fl bedellerinin haricinde Egebank kaynakl› ifltiraklerden toplam 
3,6 milyon USD, 448 bin EUR ve 46 bin YTL tutar›nda temettü ve tasfiye pay› elde
edilmifltir. Böylece Egebank kaynakl› ifltiraklerden elde edilen toplam çözümleme
geliri 21,6 milyon YTL’ye (15,4 milyon USD) ulaflm›fl olup Egebank ifltirakler
portföyünün kay›tl› de¤er üzerinden yüzde 51’i çözümlenmifltir. 

Halen Fon aktifinde bulunan Ege Faktoring’in bakiye hisseleri üzerinde 4389 Say›l›
Kanunun 15/7-a maddesi hükmü uygulanm›flt›r. Söz konusu ifltirakin,
2 Eylül 2007 tarih ve 26277 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “TMSF
Kontrolündeki fiirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik” kapsam›nda tasfiyesi
planlanmakta olup ifltirakin tasfiyesinden tasfiye pay› beklenmemektedir.

3.4. HÂK‹M ORTAKLARDAN ALACAKLARIN ÇÖZÜMLENMES‹
Kitab›n, “Fona Devir Öncesi Dönem” bölümünde de¤inildi¤i üzere, hâkim 
ortaklar Banka kaynaklar›n› do¤rudan ve dolayl› yollardan kullanm›fllard›r.
Bankan›n Fona devrinin akabinde gerek BYM ve gerekse Fon taraf›ndan
gerçeklefltirilen incelemeler sonucunda hâkim ortak grubu taraf›ndan istismar
edildi¤i tespit edilen Banka kaynaklar›n›n iade ve tazmini talep edilmifltir. ‹ade ve
tazmin talebinin sonuçsuz kalmas› nedeniyle, bahse konu zararlar›n minimize
edilmesi için h›zl› bir geri kazan›m sürecine girilmifltir. 

Banka hâkim ortaklar› Bayraktar Grubu, Mehmet Sami Erdem ve Demirel
Grubundan alacaklar›n geri kazan›m›nda, idari ve hukuki pek çok yönteme
baflvurulmufltur. 



VARLIK ÇÖZÜMLEMELER‹92

3.4.1. Hâkim Ortak Kredi Dosyalar›n›n Devral›nmas› ve Borç 
Kesinlefltirme Çal›flmalar› 

Birleflik Sümerbank’›n OYAK’a sat›fl iflleminde, OYAK taraf›ndan kabul edilmeyen
ve HDS tarihi itibar›yla Fona devredilen tahsili gecikmifl alacak dosyalar›ndan 45
adedi Bankan›n hâkim ortak firmalar›na aittir. Bu kapsamda, toplam
80,5 milyon YTL muhasebe bakiyeli alacak Fon aktifine al›nm›flt›r. 

Bahse konu alacaklar›n, Egebank hâkim ortaklar› olan Demirel ve Bayraktar
Gruplar› aras›ndaki da¤›l›m› Tablo 8’de, Fon taraf›ndan di¤er Fon bankalar›ndan
devral›nan alacaklar içinde Demirel Grubuna ait olanlar Tablo 9’da verilmifltir.

Egebank hâkim ortaklar›n›n birleflik Sümerbank’tan devral›nan riskleri ile di¤er
Fon bankalar›ndan devral›nan risklerinin toplam anapara muhasebe devir
bakiyeleri, söz konusu alacaklar›n Fon aktifine devir tarihleri itibar›yla Tablo 10’da
gösterilmifltir.   

TABLO 8: EGEBANK’TAN DEVRALINAN HÂK‹M ORTAKLARDAN OLAN ALACAKLAR
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TABLO 9: D‹⁄ER FON BANKALARININ DEM‹REL GRUBUNDAN ALACAKLARI

TABLO 10: HÂK‹M ORTAKLARDAN ALACAKLAR
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Devral›nan nakdi alacaklar›n yan› s›ra hâkim ortak firmalar›na ait
30 Haziran 2009 itibar›yla 4,3 milyon YTL ve 7,5 milyon USD’lik mer’i
gayrinakdi kredi bulunmaktad›r.

Alacak dosyalar›n›n Bankadan devir-temlik al›nmas› ifllemlerinin
tamamlanmas›ndan sonra devral›nan dosyalar›n içerikleri, teminatlar› ve 
borçlular›n mal varl›klar›, ilgili BYM ve Banka Teftifl Kurulu raporlar› esas al›narak
incelenmeye bafllanm›flt›r. Bundan amaç, Fon taraf›ndan yap›lacak takip 
ifllemlerine dayanak teflkil edecek hâkim ortak borç tutar›n›n kesinlefltirilmesi,
varsa takip yap›lmayan alacaklar›n ortaya ç›kar›lmas› ve alaca¤›n niteli¤ine uygun
takip yöntemlerinin belirlenmesidir. 

3.4.2. Hâkim Ortaklardan Alacaklar›n Geri Kazan›m›

Hâkim ortaklar›n Fona olan borçlar›n›n kesinlefltirilmesi ve alaca¤›n niteli¤ine
uygun takip yöntemlerinin belirlenmesini müteakip afla¤›da anlat›lan geri kazan›m
yöntemleriyle alacaklar tahsil edilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Kamu alaca¤›n›n tahsilini sa¤lamak amac›yla yürütülen hukuki sürecin yan› s›ra,
idari yollardan tahsilat sa¤lamak için de Demirel Grubu ile 2005 y›l›na kadar çeflitli
tarihlerde görüflmeler yap›lm›flt›r. Ancak, Banka kay›tlar›nda ve çeflitli raporlarda
Gruba aktar›ld›¤› tespit edilen borçlar›n büyük bir k›sm› Demirel Grubu taraf›ndan
kabul edilmedi¤inden borç mutabakat› sa¤lanamam›flt›r. Bu nedenle, Gruptan
bugüne kadar r›zai olarak herhangi bir tahsilat yap›lamam›fl, 2004 Say›l› Kanun,
6183 Say›l› Kanun ile 4389 Say›l› Kanun kapsam›nda yap›lan tahsilatlar›n toplam›
ise 30 Haziran 2009 itibar›yla 42,8 milyon USD’ye ulaflm›flt›r. Bu tutar›n
7,7 milyon USD’lik k›sm›, alacaklar›n Fona devir öncesinde Egebank taraf›ndan 
gerçeklefltirilmifltir.

Egebank’›n Demirel Grubundan önceki hâkim ortaklar›na ait borç kesinlefltirme
çal›flmalar› neticesinde ise borç mutabakat› sa¤lanm›fl ve bu kapsamda Bayraktar
Grubu ve Mehmet Sami Erdem ile ayr› ayr› protokoller imzalanm›flt›r. 

‹mzalanan protokoller çerçevesinde, 30 Haziran 2009 itibar›yla Bayraktar
Grubundan 25 milyon USD, Mehmet Sami Erdem’den ise 8,8 milyon USD 
tahsilat sa¤lanm›flt›r.

Ayr›ca, 25 Nisan 2008 tarihli Sulh ve ‹bra Sözleflmesi kapsam›nda fievket Demirel
ve ba¤lant›l› kiflilerden daha önce tahsil edilmifl olan 62,4 milyon YTL de uzlaflma
bedeli olarak kabul edilmifltir.



EGEBANK 95

Yap›lan di¤er tahsilatlar ile birlikte ayr›nt›l› aç›klamalara afla¤›da yer verilmifltir.

3.4.2.1. Demirel Grubundan Olan Alacaklar›n Geri Kazan›m›
Demirel Grubu firmalar› ile ba¤lant›l› üçüncü
flah›s firmalar›n›n Bankadan kulland›¤› kredilere
iliflkin olarak, öncelikle 2004 Say›l› Kanun
hükümlerine göre yasal takiplere bafllanm›fl
ancak bu takiplerden istenilen sonuçlara
ulafl›lamam›flt›r.

Bunun üzerine; 4389 Say›l› Kanunun Fona
tan›d›¤›, alacaklar›n›n tahsilinde 6183 Say›l›
Kanun hükümlerini uygulama yetkisi
kullan›larak tahsilat süreci h›zland›r›lm›flt›r.

Demirel Grubundan 30 Haziran 2009 tarihi itibar›yla yap›lan toplam tahsilat
42,8 milyon USD’ye ulaflm›flt›r.

Demirel Grubuna ‹liflkin 2004 Say›l› Kanun Kapsam›nda Gerçeklefltirilen
‹fllemler: Demirel Grubu firmalar› ile ba¤lant›l› üçüncü flah›s firmalar›n›n 
kredilerine iliflkin olarak, Bankan›n Fona devrinden hemen sonra ihtarnameler
çekilmifl, 2004 Say›l› Kanun hükümlerine göre yasal takiplere bafllanm›fl ve takipler
sonucunda 7,7 milyon USD tutar›nda tahsilat yap›labilmifltir. Alacaklar›n Fona
devrinden sonra da bu takipler devam ettirilmifl, bu kapsamda 2,7 milyon USD
ilave tahsilat sa¤lanm›flt›r. 

Davalara yap›lan itirazlar ve davalar›n gecikmesine sebep olan talepler nedeniyle
yasal takiplerden istenilen sonuçlara ulafl›lamam›flt›r.

Demirel Grubuna ‹liflkin 6183 Say›l› Kanun Kapsam›nda Gerçeklefltirilen
‹fllemler: Egebank hâkim ortaklar›ndan ve Grup firmalar›ndan olan Fon 
alacaklar›n›n tahsili için 19 Mart 2003 tarihli Fon Yönetim Kurulu karar› ile;

• Yahya Murat Demirel, Otomobilcilik ve Ticaret A.fi., Üniversal Yat›r›m, fievket
Demirel Holding, Erdem D›fl Ticaret A.fi., Era Faktoring ve Ege Finans’›n
21 Aral›k 1999 tarihi itibar›yla sorumlu tutulduklar› 260 milyon YTL ile,

• Egebank ve di¤er Fon bankalar›ndan devral›nan Demirel Grubu ve ba¤lant›l›
firmalar ile Bayraktar Grubuna dâhil firmalardan olan alacaklar›n 

6183 Say›l› Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline karar verilmifltir.

Yahya Murat Demirel



Bu kapsamda, öncelikle borçlular›n mal kaç›rmas› ve hileli yollara baflvurarak mal
mevcudunu eksiltmesi ihtimaline karfl› ihtiyati haciz için yaz›lar yaz›lm›fl, 
borçlulara ödemeye ça¤r› mektuplar› tebli¤ edilmifl, haklar›nda mal varl›¤›
araflt›rmas› yap›lm›fl, menkul ve gayrimenkul mallar›na, flirketlerdeki hisselerine ve
bankalardaki mevduatlar›na haciz konulmufl, ayr›ca borçlular ve flirketlerin kanuni
temsilcilerine yurt d›fl› ç›k›fl yasa¤› uygulanm›flt›r.

Borçlular›n haczedilen mallar› sat›larak paraya çevrilmifl ve 30 Haziran 2009
itibar›yla toplam 7,2 milyon USD tahsilat sa¤lanm›flt›r. Alaca¤›n kalan k›sm›n›n 
tahsili için takip ifllemleri devam etmektedir. Konu ile ilgili hukuksal takipler
Kitab›n “Çözümlemenin Hukuki Süreci” bafll›¤› alt›nda yer almaktad›r.

Demirel Grubu fiirketlerine ‹liflkin 4389 Say›l› Kanunun 15/7-a Maddesi
Kapsam›nda Yap›lan ‹fllemler: Egebank ile ilgili düzenlenen BYM ve Banka Teftifl
Kurulu raporlar›nda; Bankan›n Fona devrinden önce Egebank kaynaklar›n›n çeflitli
yollarla hâkim orta¤a aktar›lmas› ifllemlerinde Demirel Grubuna dahil firmalar›n
kullan›ld›¤› tespit edilmifltir. Bu nedenle, Banka ile flirketler aras›ndaki iliflkilerin
ortaya ç›kar›labilmesi, flirket varl›klar›n›n k›sa sürede nakde dönüfltürülmesi ve
Fon alaca¤›n›n daha h›zl› tahsil edilebilmesi için Demirel Grubu flirketlerinin
yönetim ve denetimlerinin devir al›nmas› mecburiyeti do¤mufltur. 

Demirel Grubu firmalar›n›n Fona olan borçlar›n›n tahsiline yönelik olarak 
öncelikle Fon taraf›ndan hâkim ortak ve kanuni temsilcilere borçlar› tutar›nda 
ödemeye ça¤r› mektuplar› gönderilmifltir. Bu takiplerin yan› s›ra 4389 Say›l›
Kanundan kaynaklanan yetkiler kullan›larak tahsilat sa¤lamak amac›yla, 4389
Say›l› Kanunun 15/7-a maddesi ile 5411 Say›l› Kanunun 134. maddesi
kapsam›nda, 2001 – 2007 y›llar› aras›nda al›nan Fon Kurulu kararlar›yla Demirel
Grubuna ait 12 firman›n yönetim ve denetimi Fon taraf›ndan devral›nm›fl, bu 
kapsamda söz konusu firmalar›n yönetim ve denetim kurullar›na atamalar
yap›lm›flt›r. 

Yönetim ve denetimleri devral›nan flirketlerden sa¤lanan nakdi kaynaklar ve di¤er
varl›klar, Demirel Grubunun Fona olan borçlar›n›n ödenmesinde kullan›lm›flt›r.

fiirketlerin yönetim ve denetimlerinin devir al›nmas›ndan önce Fon ile bu flirketler
aras›nda devam eden davalarda, flirketlerin yönetim ve denetimlerinin
devral›nmas›ndan sonra karfl›l›kl› anlaflma yolu ile ihtilaflar giderilmifl ve davalar
k›sa zamanda sonuçland›r›lm›flt›r. Firmalar›n yönetim ve denetimlerinin
devral›nmas›, tahsilat tutar›n› art›rm›fl ve tahsilat sürecini h›zland›rm›flt›r. 
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Fon Yönetim Kurulu ve Fon Kurulunca al›nan;

• 19 Aral›k 2001 tarihli kararla 6 flirketin (Karteks, Era Leasing,  Era Faktoring,
Ege Faktoring,  Ege Finans ve Dempa D›fl Ticaret),

• 13 fiubat 2002 tarihli kararla 4 flirketin (Era Deniz Leasing, Dempanel, Güven
Hava Yollar›, Era Servis),

• 26 Temmuz 2007 tarihli kararla da 2 flirketin (Üniversal Yat›r›m ve Föy
Otomotiv)

temettü hariç ortakl›k haklar› ile yönetim ve denetimleri devral›nm›fl olup bu
flirketlere iliflkin çeflitli çözümleme faaliyetlerinden sa¤lanan tahsilatlar Demirel
Grubu borçlar›na mahsup edilmifltir.  

Bahse konu flirketlerden Karteks, Ege Finans, Güven Hava Yollar›, Dempanel,
Dempa D›fl Ticaret ve Era Servis firmalar›n›n varl›klar›n›n borçlar›n› karfl›layamaz
halde oldu¤u belirlenmifl ve tasfiyelerine karar verilmifltir.

Ayr›ca, yönetim ve denetimi Fon taraf›ndan
devral›nan Demirel Grubu flirketlerinden
Era Leasing ve Era Servis mülkiyetindeki
helikopter ve 83 adet muhtelif marka,
modelde tafl›t arac›, Demirel Grubunun Fon
nezdindeki borçlar›na mahsuben toplam
3,7 milyon YTL bedelle Fon aktifine al›nm›fl
olup bu araçlar›n tamam›n›n sat›fl› 
gerçeklefltirilmifltir. 

Yap›lan tüm çal›flmalar sonucunda, yönetim ve denetimi Fon taraf›ndan devral›nan
Demirel Grubuna mensup 12 firmadan, 30 Haziran 2009 tarihine kadar toplam
15,5 milyon USD tahsilat sa¤lanm›flt›r. Bu tahsilat›n 12,9 milyon USD’lik k›sm›
nakdi, 2,6 milyon USD’lik k›sm› ayni tahsilatt›r. 

Demirel Grubundan Alacaklara ‹liflkin 4389 Say›l› Kanunun 15/7-b Maddesi
Kapsam›nda Yap›lan ‹fllemler: 4389 Say›l› Kanunun 15/7-b maddesi ve
5411 Say›l› Kanunun 134. maddesi, banka kaynaklar› kullan›larak edinilmifl veya
bir baflkas›na edindirilmifl her türlü mal, para, alacak ve haklar›n; yap›lan dolanl›
ifllemlerle elde edildi¤inin tespiti halinde Fona, edinilen veya edindirilen her türlü
mal, para, alacak ve haklar› devir alma, dolanl› ifllemleri yok sayma ve iptal etme
yetkisini vermifltir. 
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Yahya Murat Demirel’in Ege Portföy’de bulunan yat›r›mlar›na, Fon yönetim ve
denetimindeki Egebank taraf›ndan daha önce haciz konulmufl olup söz konusu
yat›r›m portföyünün sonradan Egebank kayna¤› kullan›lmak suretiyle edinildi¤i
tespit edildi¤inden, Fon Kurulunun 11 Mart 2004 tarihli karar› ile söz konusu
portföyün 4389 Say›l› Kanunun 15/7-b maddesi uygulanarak nakde çevrilmesine
ve elde edilen tutar›n Yahya Murat Demirel’in Egebank’tan kaynaklanan borçlar›na
mahsup edilmesine karar verilmifltir. Bu kapsamda gerçeklefltirilen ifllemler 
sonucunda, 1,2 milyon USD tahsilat sa¤lanm›flt›r.

15/7-b kapsam›nda gerçeklefltirilen bir baflka ifllem de,
Era Turizm mülkiyetinde bulunan, Denizli’deki Bellona
Otelin Egebank kaynaklar› kullan›larak edinildi¤inin
tespiti üzerine, Fon Kurulunun 1 Haziran 2004 tarihli
karar› ile söz konusu tafl›nmaz›n 4389 Say›l› Kanunun
15/7-b maddesi uygulanarak, Fon ad›na tesciline karar
verilmesidir. Bahse konu tafl›nmaz 23 Eylül 2004
tarihinde 1,5 milyon USD bedel üzerinden Fon ad›na
tescil edilmifltir.

Yap›lan incelemeler neticesinde ulafl›lan tespitlerden biri de, Demirel Grubu ile
ba¤lant›l› firmalardan olan Himak fiasi’ye ait bir tafl›nmaz›n, üçüncü bir flahsa
devrinin muvazaal› oldu¤udur.

Fon Kurulunun 6 Ekim 2004 tarihli karar› ile, Egebank kaynaklar› kullan›larak
sat›n al›nan bu tafl›nmaz›n 4389 Say›l› Kanunun 15/7-b maddesi uygulanarak
Himak fiasi’nin Fona olan borçlar›na mahsup edilmek üzere Fon ad›na tescil
edilmesine karar verilmifltir. Bu tafl›nmaz 7 Nisan 2005 tarihinde 5,2 milyon USD
üzerinden Fon ad›na tescil edilmifltir. Tafl›nmaz›n son maliki taraf›ndan ilgili Fon
Kurulu karar›n›n iptali talebiyle dava aç›lm›fl olup hukuki süreç devam etmektedir.

Ayn› flekilde Yahya Murat Demirel ile ba¤lant›l› kiflilerin mevduat ve 
gayrimenkullerine uygulanan 4389 Say›l› Kanunun 15/7-b maddesi sonucunda
1,2 milyon USD tahsilat sa¤lanm›flt›r.

3.4.2.2.  Mehmet Sami Erdem’den Olan Alacaklar›n Geri Kazan›m›
Mehmet Sami Erdem’den Olan Fon Alaca¤›n›n Tespiti: Kitab›n “Fona Devir
Öncesi Dönem” bölümünde ayr›nt›lar›yla aç›kland›¤› üzere 4 May›s 1998 tarihinde
Demirel Grubu ile Erdem D›fl Ticaret A.fi.’nin ortaklar› (Mehmet Sami Erdem ve
di¤er aile fertleri) aras›nda Egebank’›n yüzde 10 oran›ndaki hissesini kontrol eden
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Erdem D›fl Ticaret A.fi. hisselerinin devrine yönelik olarak 18 milyon USD tutarl›
pay devir sözleflmesi düzenlenmifltir.

Yap›lan incelemelerde, Mehmet Sami Erdem’in sahip oldu¤u Banka hisseleri için
ödenmifl olan 9 milyon USD peflinat ve 700 bin YTL’lik senet bedelinin Bankadan
kredi tahsisi yoluyla karfl›land›¤› tespit edilmifltir.

Bu tespit üzerine, Fon Kurulu taraf›ndan Kas›m 2004’de; 

• An›lan sözleflme kapsam›nda, Demirel Grubu
taraf›ndan Mehmet Sami Erdem’e ödenen 9 milyon USD
ve 700 bin YTL “Fon Alaca¤›” say›lmas›na,

• “Fon Alaca¤›” kapsam›ndaki bu alacaklar için,
4389 Say›l› Kanunun 15/7-b maddesinde belirtildi¤i
flekilde 6183 Say›l› Kanun hükümlerinin uygulanmas›na,

• Mehmet Sami Erdem ve Erdem D›fl Ticaret A.fi.’nin
orta¤› olan di¤er aile fertlerinin 9 milyon USD ve 700 bin
YTL tutar›ndaki Fon Alaca¤›ndan sorumlu tutulmalar›na
karar   verilmifltir.

Mehmet Sami Erdem Hakk›nda 6183 Say›l› Kanun Hükümlerinin Uygulanmas›:
“Fon Alaca¤›” say›lan tutarlar›n tahsili için, Mehmet Sami Erdem ve Erdem D›fl
Ticaret A.fi.’nin ortaklar› olan di¤er aile fertlerine ödemeye ça¤r› 
mektubu düzenlenerek 28 Aral›k 2004 tarihinde tebli¤ edilmifltir.

Söz konusu kiflilere ait oldu¤u tespit edilen gayrimenkuller, menkuller ile bankalar
nezdindeki hesaplara haciz konulmufl, haczedilen muhtelif para, alt›n ve ziynet
eflyas› muhafaza alt›na al›nm›fl veya Fon hesaplar›na yat›r›lm›flt›r. Bu çerçevede
toplam 3,8 milyon USD tutar›nda tahsilat yap›lm›flt›r.

Öte yandan, Mehmet Sami Erdem ve Erdem D›fl Ticaret A.fi. orta¤› olan di¤er aile
fertlerinin yurt d›fl›na ç›k›fllar› da yasaklanm›flt›r.

Mehmet Sami Erdem Protokolünün ‹mzalanmas›: 7 Nisan 2006 tarihinde Fon
ile Mehmet Sami Erdem aras›nda bir protokol imzalanm›flt›r. Buna göre;

• Fon alaca¤›n›n tutar› konusunda taraflar mutab›k kalm›fllard›r.

Mehmet 
Sami Erdem
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• Borç ödeme plan›, son taksit tarihi 31 Aral›k 2015 olmak üzere de¤iflken 
taksitli olarak düzenlenmifltir.

Protokol borcunun 3,3 milyon USD’lik k›sm›n› ödeyen Mehmet Sami Erdem, 2007
y›l›n›n Kas›m ay›nda; indirim yap›lmas› halinde bakiye borcu peflin ve defaten 
ödemeyi talep etmifltir.

Bu talep üzerine Fon Kurulunun 6 Aral›k 2007 tarihli karar›yla;

• Bakiye protokol borcunun 31 Aral›k 2007 tarihine kadar nakden ve defaten
ödenmesi, 

• Mehmet Sami Erdem ve Erdem D›fl Ticaret A.fi. ortaklar› olan di¤er aile 
fertleri taraf›ndan Fon aleyhine aç›lan tüm davalardan ve temyiz taleplerinden
feragat edilmesi ve Fonun kay›ts›z flarts›z ibra edilmesi 

kayd›yla, Mehmet Sami Erdem’in münhas›ran protokol borcu için ibra edilmesi
kabul edilmifltir.

Bu kapsamda, protokol borçlular› taraf›ndan 31 Aral›k 2007 tarihinde
500 bin USD’lik ödeme yap›lm›flt›r. Kalan 5 milyon USD’lik ödeme de Fon
Kurulunca verilen süre olan 15 fiubat 2008’de gerçeklefltirilmifl ve Fon da konuya
iliflkin davalardan feragat etmifltir.

Böylece Mehmet Sami Erdem ve Erdem D›fl Ticaret A.fi. ortaklar›ndan, protokol
öncesinde 3,8 milyon USD, protokol kapsam›nda da 8,8 milyon USD olmak üzere
toplam 12,6 milyon USD’l›k tahsilat sa¤lanm›flt›r.

3.4.2.3. Bayraktar Grubundan Olan Alacaklar›n Geri Kazan›m›

Bayraktar Grubundan Olan Fon Alaca¤›n›n
Tespiti: Kitab›n “Fona Devir Öncesi Dönem”
bölümünde ayr›nt›lar›yla aç›kland›¤› üzere,
Demirel ve Bayraktar Gruplar› aras›nda Bankan›n
Demirel Grubuna intikalinin sa¤lanmas› amac›yla

100 milyon USD bedelli pay devir sözleflmeleri düzenlenmifltir. 

Söz konusu pay devir sözleflmelerine istinaden Bankan›n kontrolünün Demirel
Grubuna geçmesini takiben, Demirel ve Bayraktar Gruplar› aras›nda sat›fl bedeli ile
ilgili bir anlaflmazl›k do¤mufltur. Mahkemeye de intikal eden bu anlaflmazl›k,
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21 Temmuz 1998 tarihinde taraflar aras›nda imzalanan sulh sözleflmesi ile
çözümlenmifl ve Bayraktar Grubu, sat›fl bedelinden 15,3 milyon USD tutar›nda
indirimde bulunmay› kabul etmifltir.

Yap›lan incelemelerde, 84,7 milyon USD’ye düflen sat›fl bedelinin, peflin olarak
ödenen 30 milyon USD ve senet bedeli olarak ödenen 5 milyon USD’lik k›sm›n›n
Egebank kaynaklar›ndan karfl›land›¤›, bunun Banka yönetimi Bayraktar Grubunda
iken Demirel Grubu flirketlerine 35 milyon USD kredi kulland›r›lmas› yoluyla
gerçeklefltirildi¤i tespit edilmifltir.

Fon Kurulunun 22 Kas›m 2004 tarihli karar› ile 35 milyon USD, yukar›da
aç›klanan tespite ba¤l› olarak “Fon Alaca¤›” say›lm›flt›r.

Bayraktar Grubu Hakk›nda 6183 Say›l› Kanun Hükümlerinin Uygulanmas›:
Bayraktar Grubundan olan ve “Fon Alaca¤›” say›lan tutar›n tahsili 
için borçlular aleyhine 6183 Say›l› Kanun çerçevesinde ödemeye ça¤r› 
mektubu düzenlenmifl, borçlular›n tespit edilen varl›klar›na ve banka hesaplar›na
haciz uygulanm›flt›r. 

Bayraktar Grubu fiirketlerine ‹liflkin 4389 Say›l› Kanunun 15/7-b Maddesi
Kapsam›nda Yap›lan ‹fllemler: BYM taraf›ndan düzenlenen 8 Ocak 2001 tarihli
raporla;

• 4 May›s 1998 tarihinde imzalanan pay devir sözleflmesi ile Bankan›n
mülkiyetinde bulunan bir tafl›nmaz›n Hüseyin Bayraktar veya Hüseyin
Bayraktar’›n gösterece¤i kiflilere sat›lmas› ve sat›fl bedelinin de Bankan›n al›c›s›
konumunda olan Demirel Grubu taraf›ndan ödenmesinin kararlaflt›r›ld›¤›, 

• Söz konusu tafl›nmaz›n Bayraktar Grubu firmalar›ndan Laskay Lastik’e
sat›lmas› karfl›l›¤›nda sat›fl bedelinin ödenmesinde Egebank kaynaklar›n›n 
kullan›ld›¤› 

tespit edilmifltir.

Bunun neticesinde, Fon Kurulunun 22 Kas›m 2004 tarihli karar› ile söz konusu
tafl›nmaz›n, 4389 Say›l› Kanunun 15/7-b maddesi uygulanarak Fon ad›na tescil
edilmesine karar verilmifltir.
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Bahse konu gayrimenkul 25 Mart 2005 tarihinde 1,1 milyon USD bedel üzerinden
Fon ad›na tescil edilmifltir.

Bayraktar Grubu Protokolünün ‹mzalanmas›: Bayraktar Grubunun talebi 
üzerine ve Fon Kurulunun 15 fiubat 2007 ve 25 Nisan 2007 tarihli kararlar›na 
istinaden Bayraktar Grubu ile Fon aras›nda 25 May›s 2007 tarihinde bir protokol
imzalanm›flt›r. 

Bu protokol ile;

• Anapara borcunun, 30,9 milyon USD oldu¤u konusunda mutab›k
kal›nm›flt›r.

• Mutab›k kal›nan borcun, 6 ayda bir eflit taksitlerle olmak üzere 8 y›lda 
ödenmesi kabul edilmifltir.

• Fon, protokole konu olan do¤mufl ve do¤acak tüm hukuki uyuflmazl›klardan
ve bunlara iliflkin talep haklar›ndan feragat etmeyi kabul etmifltir.

• 31 May›s 2007 tarihine kadar 25 milyon USD’nin nakden ve defaten 
ödenmesi halinde, kalan 5,9 milyon USD’lik tutar ise peflin ödeme indirimi
olarak kabul edilmifltir.

Protokol tarihi itibar›yla, Bayraktar Grubu taraf›ndan 25 milyon USD peflin
ödenmifl ve böylece protokol borcu kapanm›flt›r.
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3.4.2.4. fievket Demirel Grubundan Olan Alacaklar›n Geri Kazan›m›

Dolayl› yollardan kullan›lan Egebank kaynaklar›n›n geri kazan›m faaliyetleri
çerçevesinde, fievket Demirel Grubuyla ilgili çal›flmalara afla¤›da yer verilmifltir. 

fievket Demirel Grubu ve Ba¤lant›l› Kifliler Hakk›nda 6183 Takibi: Fon
Kurulunun 29 Eylül 2005 tarihli karar› ile; fievket Demirel Holding ve hissedar›
fievket Demirel’le ilgili olarak;

• fievket Demirel Holding’in hisse devir sözleflmeleri ile do¤rudan ve dolayl›
yollarla edindi¤i Banka hisselerini, Üniversal Yat›r›m’a devir ifllemi ile,

• fievket Demirel’in, fievket Demirel Holding nezdindeki paylar›n›n devir 
iflleminin

4389 Say›l› Kanunun 15/7-b maddesine istinaden hükümsüz say›lmas›na, fievket
Demirel, Neslihan Demirel, fiehriban Nihan Atasagun, Y›lmaz Kasap, M. Adnan
Çomako¤lu ve Hasan Hüseyin Uysal’dan, iade ve tazmin tutar› olan
260 milyon YTL’lik Banka kayna¤›n›n iade ve tazmininin talep edilmesine, talebin
yerine getirilmemesi durumunda ise ihtiyati haciz de dahil olmak üzere 6183 Say›l›
Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline karar verilmifltir. 

29 Eylül 2005 tarihli Fon Kurulu karar› ile; söz konusu kiflilere 260 milyon YTL
Banka kayna¤›n›n iade ve tazmini için ödemeye ça¤r› mektuplar› tebli¤ edilmifltir.

Bu kapsamda;

• fievket Demirel’e ait Ankara, fianl›urfa ve Isparta’da bulunan 460, Neslihan
Demirel’e ait 115, Y›lmaz Kasap’a ait 76, fiehriban Nihan Atasagun’a ait 3 ve
Hasan Hüseyin Uysal’a ait 3 tafl›nmaza,

• Borçlular›n Göltafl Çimento, Göltafl Enerji, Göl Yat›r›m, Göltafl Haz›r Beton,
Orkav Orman Sanayi, Orma Orman Sanayi, Puccinelli-Elmatafl flirketlerindeki
hisselerine,

• Borçlular›n bankalarda bulunan mevduatlar›na

haciz konulmufl, menkul mallar ve bir k›s›m gayrimenkuller sat›larak paraya 
çevrilmifltir. Bu kapsamda, fievket Demirel ve fiehriban Nihan Atasagun’un maliki
bulundu¤u hacizli tafl›nmaz sat›fllar›ndan toplam 1,2 milyon YTL tahsilat
sa¤lanm›flt›r.
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fievket Demirel, Neslihan Demirel, fiehriban Nihan Atasagun, Y›lmaz Kasap ve
Hasan Hüseyin Uysal taraf›ndan 29 Eylül 2005 tarihli Fon Kurulu karar›n›n iptali
istemiyle davalar aç›lm›fl ve Dan›fltay taraf›ndan Fon Kurulu karar›n›n
yürütmesinin durdurulmas›na ve iptaline karar verilmifltir.

Yine, Fon Kurulunun 25 Ekim 2007 tarihli karar› ile; 

• fievket Demirel, efli, çocuklar› ve damad›ndan oluflan fievket Demirel Ailesi
fertlerinin; Egebank kaynaklar›n› çeflitli yöntemlerle edinen baflta Dempa D›fl
Ticaret, Dempanel ve bu flirketlerin kefili ve orta¤› ve ayn› zamanda Egebank’›n
da orta¤› olan fievket Demirel Holding’i birlikte yönettikleri ve bu flirketlerin
kurulufllar›ndan itibaren hissedar› olduklar›,

• Yine ayn› kiflilerin grup flirketleri/kardefl flirketleri olan Göltafl Çimento ve
Orma Orman Sanayi de dâhil olmak üzere fievket Demirel Grubuna ve Demirel
Grubuna dâhil tüm flirketleri ayn› zamanda ve birlikte yönettikleri, sevk ve
idare ettikleri, bu flirketlerin de hâkim ortak ve hissedar› olduklar›, 

• Tart›flmas›z olarak aralar›nda mali, iktisadi, yönetsel, hukuki ve ailevi iflbirli¤i
ve menfaat birlikteli¤inin bulundu¤u, bu flekilde Demirel Ailesinin fertlerinin
hep birlikte tüm Demirel Grubu flirketleri ile beraber Egebank’› da yönettikleri,
sevk ve idare ettikleri, do¤rudan ve dolayl› olarak Bankan›n yönetimini ve
hisselerini kontrol ettikleri ve Egebank kaynaklar›n› kendileri ve grup flirketleri
lehine edinilmesi/edindirilmesi suretiyle istismar ettikleri,

sonucuna ulafl›ld›¤›ndan; fievket Demirel, Zekiye Sezen Demirel, fiehriban Nihan
Atasagun, Ü. Binhan Kesici, Neslihan Demirel, Yahya Murat Demirel ve Hakk›
Atasagun’dan, iade ve tazmin tutar› olan 260 milyon YTL Banka kayna¤›n›n talep
edilmesine ve söz konusu tutar›n ödenmemesi durumunda ise Fon alaca¤›n›n
tahsiline yönelik olarak haklar›nda ihtiyati haciz dâhil olmak üzere 6183 Say›l›
Kanun kapsam›nda takip ve tahsil ifllemlerine bafllanmas›na karar verilmifltir.

Söz konusu kifliler hakk›nda 21 Aral›k 1999 tarihi itibar›yla talep edilen
260 milyon YTL tutar›ndaki iade ve tazmin borcunun tahsili amac›yla 6183 Say›l›
Kanun kapsam›nda takibe geçilmifl ve borçlular hakk›nda ihtiyati haciz uygulamas›
bafllat›lm›flt›r. 

Dan›fltay’da, 25 Ekim 2007 tarihli Fon Kurulu karar›n›n ve karara dayan›larak tesis
edilen ödemeye ça¤r› ifllemlerinin iptali talebiyle davalar aç›lm›flt›r. Bahse konu
davalara iliflkin bilgi, Kitab›n “Çözümlemenin Hukuki Süreci” bölümünde yer
almaktad›r.
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Fon ile fievket Demirel ve ba¤lant›l› kifliler aras›nda imzalanan 25 Nisan 2008 
tarihli sulh ve ibra sözleflmesi kapsam›nda, taraflar›n karfl›l›kl› açm›fl olduklar›
davalardan feragat etmesi hükme ba¤lanm›fl olup bahse konu sözleflmeye ait
aç›klamalar Kitab›n ilerleyen bölümlerinde verilmektedir.   

fievket Demirel Grubu fiirketlerine ‹liflkin 4389 Say›l› Kanunun 15/7-a
Maddesi Kapsam›nda Yap›lan ‹fllemler: Egebank’tan kaynaklanan Fon 
alacaklar›n›n tahsili amac›yla 2005 y›l›ndan itibaren 5411 Say›l› Kanunun ilgili
maddelerine istinaden; Fon taraf›ndan Banka hâkim ortaklar›ndan Yahya Murat
Demirel hakk›nda yürütülen takip ifllemlerine ek olarak fievket Demirel, di¤er aile
fertleri ve bu kiflilerin yönetim ve denetimindeki Isparta’da yerleflik 9 firmaya
yönelik olarak takip ifllemleri gerçeklefltirilmifl, flirketlerin yönetim ve denetimi Fon
taraf›ndan devral›nm›flt›r.

Egebank’›n hâkim ortaklar›ndan olan Fon alacaklar›n›n tahsilini engellemek
amac›yla gerçeklefltirilmifl bulunan muvazaal› ifllemler ve Bankadan yap›lan kaynak
aktar›m› dikkate al›narak; fievket Demirel Holding’in yönetim ve denetiminde yer
alan kiflilerin ayr› ayr› ve/veya birlikte ortakl›k ve yönetiminde yer ald›klar› fievket
Demirel Grubuna dahil Isparta’da bulunan Göl Yat›r›m, Göltafl Çimento, Elma-Su
Sanayi, Puccinelli–Elmatafl, Orma Orman Sanayi, Göltafl Haz›r Beton, Göltafl
Enerji, Orkav Orman Sanayi ve OZF Fidanc›l›k firmalar›n›n temettü hariç ortakl›k
haklar› ile yönetim ve denetimi 23 Haziran 2005 tarihli Fon Kurulu karar› ile
devral›nm›flt›r.

Bu ifllemin dayana¤› olan Fon Kurulu karar›n›n iptali ve yürütmesinin 
durdurulmas› talebiyle aç›lan davalarda, Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Genel
Kurulu, 17 Temmuz 2007 tarihinde her bir firma için ayr› ayr› yürütmenin 
durdurulmas›na karar vermifltir.

Fon Kurulu, 23 A¤ustos 2007 tarihli karar› ile yürütmenin durdurulmas› karar›n›n
gereklerinin yasal süresi içerisinde yerine getirilmesine karar vermifl olmakla 
birlikte, yap›lan inceleme ve araflt›rmalar sonucunda,

• Egebank ile birlikte baflta Göltafl Çimento ve Orma Orman Sanayi dahil olmak
üzere tüm Demirel Grubu flirketlerinin Demirel Ailesine dahil gerçek kifliler
taraf›ndan bir arada ve ortak bir biçimde sevk ve idare edildi¤i,

• Yahya Murat Demirel’in kayden Banka hâkim orta¤› gibi gösterilmekle 
birlikte esasen fievket Demirel, fiehriban Nihan Atasagun, Neslihan Demirel’in
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de dahil oldu¤u banka hâkim orta¤› olan Demirel Grubu ve Demirel Ailesi
ad›na hareket etti¤i ve onlar hesab›na para, mal ve/veya hak edindi¤i 

tespit ve bulgular› elde edilmifltir.

Bu tespit ve bulgular üzerine, Fon Kurulunun 23 A¤ustos 2007 tarihli karar› ile, Fon
alacaklar›n›n tahsilinde yarar sa¤layaca¤› göz önüne al›narak Banka hâkim ortaklar›
Yahya Murat Demirel, Neslihan Demirel, fievket Demirel ve fiehriban Nihan
Atasagun’un, birlikte hareket etmek suretiyle do¤rudan veya dolayl› olarak ço¤unluk
hisselerine sahip olduklar› ve yönetim, denetimleri alt›nda bulundurduklar›
Isparta’da kurulu 9 firman›n temettü hariç ortakl›k haklar› ile yönetim ve denetimi
tekrar Fon taraf›ndan devir al›nm›flt›r.

25 Nisan 2008 tarihli sulh ve ibra sözleflmesi kapsam›nda 9 flirketin yönetim ve
denetimi 15 May›s 2008 tarihinde iade edilmifl, borçlular taraf›ndan Fon 
aleyhine aç›lan tüm davalardan feragat edilmifltir.

fievket Demirel Grubu fiirketlerine ‹liflkin 4389 Say›l› Kanunun 15/7-b
Maddesi Kapsam›nda Yap›lan ‹fllemler: Egebank’›n 4 May›s 1998 tarihinde
Demirel Grubunun mülkiyetine geçmesinden sonra 15 Aral›k 1998 tarihinde
fievket Demirel, Neslihan Demirel, fiehriban Nihan Atasagun, Ü. Binhan Kesici ve
Y›lmaz Kasap taraf›ndan kurulan Göl Yat›r›m’›n 4,2 milyon YTL’lik kurulufl 
sermayesinin 4,1 milyon YTL’lik bölümü, fievket Demirel ve Neslihan Demirel
taraf›ndan Egebank kayna¤›n› edinen fievket Demirel Holding’e ait Göltafl Çimento
ve Orma Orman Sanayi hisse senetleri kullan›lmak suretiyle ayni sermaye olarak
konulmufltur.

Tüm bu hususlar göz önüne al›narak, Fon Kurulunun 21 fiubat 2008 tarihli karar›
ile; Egebank’tan kaynaklanan zarar›n tazmini ile ilgili olarak;

• Göl Yat›r›m’›n fievket Demirel, Neslihan Demirel, fiehriban Nihan Atasagun
ve Ü.Binhan Kesici’ye ait hisselerinin, 5411 Say›l› Kanunun geçici 11. 
maddesinin verdi¤i yetkiye istinaden mülga 4389 Say›l› Kanunun 15/7-b
maddesi ve 5411 Say›l› Kanunun 134. maddesi uyar›nca, Fon ad›na tescil
edilmesine,

• Fon ad›na tescil edilen hisselerin, nominal bedelleri üzerinden Demirel
Grubunun Fona olan borçlar›na mahsup edilmesine,

• Bilahare yap›lacak fiili sat›fl bedelinden Fona intikal edecek olan tutar ile söz
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konusu hisselerin Fona devir bedeli olan nominal hisse tutar› aras›nda
oluflabilecek olumlu veya olumsuz net fark tutar›n›n Demirel Grubunun Fona
olan borçlar›na yans›t›lmas›na

karar verilmifltir. 

Bu kapsamda Göl Yat›r›m’daki söz konusu kiflilere ait hisseler Fon ad›na 
tescil edilmifltir.

Ancak, Fon ile fievket Demirel ve ba¤lant›l› kifliler aras›nda imzalanan
25 Nisan 2008 tarihli sulh ve ibra sözleflmesi kapsam›nda, Fon Kurulunun
8 May›s 2008 tarihli karar› ile Fon ad›na tescil edilen söz konusu Göl Yat›r›m
hisseleri, 15 May›s 2008 tarihinde eski sahiplerine iade edilmifltir.  

fievket Demirel Grubu ile ‹mzalanan 25 Nisan 2008 Tarihli Sulh ve ‹bra
Sözleflmesi: Ayr›nt›lar› yukar›daki bölümlerde verilen Fon uygulamalar›na yönelik
olarak, bu uygulamalar›n muhataplar› olan fievket Demirel ve aile fertleri
taraf›ndan Fona karfl› adli ve idari yarg›da davalar aç›lm›fl, konuya iliflkin hukuki
süreçlerde yarg› organlar›nca Fonun ifllemlerinin önemli bir bölümünün
yürütülmesi durdurulmufltur. Genel olarak söz konusu davalar Fon aleyhine
geliflti¤inden ve sonuçland›¤›ndan, mevcut hukuki durum, flirketlerin ülke
ekonomisine katk›s›n›n devaml›l›¤›, yat›r›m ihtiyaçlar› ve hukuki geliflmeler göz
önüne al›narak, taraflar aras›nda müzakerelere bafllanm›flt›r.

Fon Kurulunun 3 Nisan 2008 tarihli karar› ile yönetim ve denetimi Fon taraf›ndan
daha önce devral›nm›fl;

• Göltafl Çimento, Göl Yat›r›m, Göltafl Haz›r Beton, Göltafl Enerji, 
Puccinelli-Elmatafl, Elma-Su Sanayi, Orkav Orman Sanayi, OZF Fidanc›l›k ve
Orma Orman Sanayi,

• fievket Demirel, Neslihan Demirel, fiehriban Nihan Atasagun, Hakk›
Atasagun, Zekiye Sezen Demirel, Ü.Binhan Kesici, Hasan Hüseyin Uysal,
Y›lmaz Kasap ve Sertaç Bora Özyurt

ile Fon aras›nda 25 Nisan 2008 tarihinde sulh ve ibra sözleflmesi imzalanm›flt›r. 
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25 Nisan 2008 tarihli sulh ve ibra sözleflmesi kapsam›nda;

• Fon taraf›ndan fievket Demirel ve ba¤lant›l› kiflilerden, ilgili Kanunlar›n Fona
vermifl oldu¤u yetkiler çerçevesinde daha önce tahsil edilen
62,4 milyon YTL’nin “uzlaflma bedeli” olarak ödenmifl say›laca¤›,

• Fona karfl› aç›lan tüm davalardan feragat edilmesi ve taraflar›n birbirlerini ibra
etmesi,

• Yönetim ve denetimleri Fon taraf›ndan devir al›nm›fl bulunan 9 flirketin ortakl›k
haklar› ile yönetim ve denetimlerinin eski ortak ve yöneticilerine iadesi,

• Yahya Murat Demirel ve di¤er kiflilerle ilgili yürütülen takip ve tahsil 
ifllemlerine Fon taraf›ndan devam edilmesi kayd›yla, fievket Demirel ve
ba¤lant›l› kifliler hakk›nda sözleflme konusu ifllemlerle ilgili olarak yürütülen
takip ve tahsil ifllemlerine son verilmesi 

hususlar›nda anlaflma sa¤lanm›flt›r.

23 A¤ustos 2007 tarihinde yönetim ve denetimleri Fon taraf›ndan devral›nan 
9 firman›n ortakl›k haklar›, ilgili flirket hissedarlar›na, yönetim ve denetimleri ise
Fon taraf›ndan devir al›nmadan önceki yönetici ve denetçilerine 15 May›s 2008
tarihinde iade edilmifltir.



(22 Nisan 2008 – Radikal)

TMSF, 
fievket Demirel’le 
el s›k›flt›

FOTO⁄RAF: SONER KOCAER / DHA

SULH VE ‹BRA SÖZLEfiMES‹’N‹N 
BASINDAK‹ YANKILARI

TMSF, fievket Demirel'in aralar›nda
Göltafl Çimento'nun da bulundu¤u
flirketlerini iade ediyor. Demirel de
Göltafl'a yap›lan 60 milyon YTL'lik
yat›r›m›n bedelini ödeyecek

RAD‹KAL - ‹STANBUL - Tasarruf
Mevduat› Sigorta Fonu (TMSF) ile
Egebank'›n hâkim orta¤› o¤lu Murat
Demirel'in borçlar›ndan dolay›
Isparta'daki flirketlerine el konulan
fievket Demirel anlaflt›lar. Buna göre,
taraflar karfl›l›kl› olarak birbirlerine
açt›klar› davalardan vazgeçecek. 
TMSF Göltafl Çimento ve di¤er 
flirketleri Demirel'e devredecek. fievket
Demirel de, TMSF'nin Göltafl
Çimento'da yapt›¤› 60 milyon YTL'lik
yat›r›m bedelini iade edecek. 
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TMFS ile Demirel aras›ndaki 3 y›ll›k
hukuk mücadelesi, taraflar›n anlaflmas›
ile sona erdi. 23 Haziran 2005'de
Egebank'›n borçlar›ndan dolay› el
konulan, Göltafl Çimento'nun da
aralar›nda bulundu¤u dokuz flirket,
fievket Demirel'e iade edilecek. Buna
karfl›l›k Demirel de, TMSF'nin baflta
Göltafl Çimento olmak üzere flirketlere
harcad›¤› 60 milyon YTL civar›ndaki
paray› ödeyecek. 

Murat Demirel'in sahibi oldu¤u
Egebank'a el konulmas›ndan 5.5 y›l
sonra TMSF'nin zarar› baba fievket
Demirel'in de bankayla iliflkisi oldu¤u
gerekçesiyle Isparta'daki dokuz 
flirketine el koymas› hukuk savafl›
bafllatm›flt›. TMSF, Egebank'›n baba
fievket Demirel ve k›z kardefl Neslihan
Demirel baflta olmak üzere Demirel
Grubu ve ailesi taraf›ndan birlikte
yönetildi¤ini, banka kaynaklar›n›n
hâkim ortaklar lehine istismar
edildi¤ini aç›klam›flt›. Baba Demirel ise,
o¤lunun borcunu üstlenmeyerek,
flirketlere haks›z yere el konuldu¤unu
öne sürmüfl ve dava açm›flt›. 

Hukuk savafl›nda ilk raundu TMSF
kazanm›flt›. Ancak 'bir TMSF, bir
Demirel' fleklinde devam eden
mücadelede, en son Yarg›tay,
Demirel'in lehine karar vermiflti. 

TMSF bu kararlar sonras› genel 
merkezleri art›k ‹stanbul'da olan
flirketlerde ne yap›ld›¤›n› Demirel ve
yöneticilere anlat›p uzlaflma iflareti
verdiler. Yaklafl›m›n kabul görmesi
üzerine de taraflar aras›nda
anlaflmaya var›ld›. 

MUHATAP, O⁄UL DEM‹REL

Anlaflma sayesinde fievket Demirel ve
Neslihan Demirel, Egebank'tan dolay›
TMSF ile karfl› karfl›ya kalmayacak. 
Bu durumda TMFS'nin tek muhatab›,
Murat Demirel olacak. TMSF 1.2 milyar
dolar borcu bulunan Egebank'tan, 130
milyon dolar tahsil edebildi. 
TMSF'nin alaca¤›na karfl›l›k protokol
imzalayamad›¤› tek grup Demireller
oldu. Egebank'tan do¤an alaca¤›n
2007 sonu itibar›yla, temerrüt 
faiziyle birlikte 5.8 milyar dolara
ulaflt›¤› belirtiliyor.
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3.4.2.5. Ayflenur Esenler Demirel’den Olan Alacaklar›n Geri Kazan›m›
Fon Kurulunun 14 Nisan 2004 tarihli karar› ile Egebank’›n hâkim ortaklar›ndan
Yahya Murat Demirel’in efli Ayflenur Esenler Demirel hakk›nda, iade ve tazminden
do¤mufl 260 milyon YTL tutar›ndaki alaca¤›n, 4389 Say›l› Kanunun 15/7-a 
maddesi kapsam›nda 6183 Say›l› Kanun hükümlerine göre takip ve
tahsiline karar verilmifltir.

Bu kapsamda, Fon alaca¤›n›n tahsili için takip ifllemleri, Ayflenur Esenler Demirel
hakk›nda da uygulanm›flt›r. Tespit edilen ve haczedilen mallar sat›larak paraya
çevrilmifl, bu kapsamda 320 bin USD tahsilat sa¤lanm›flt›r. Alaca¤›n kalan k›sm›n›n
tahsili için takip ifllemleri devam etmektedir.

Ayflenur Esenler Demirel taraf›ndan, hakk›nda yürütülen takipler ile ilgili olarak
Fon aleyhine dava aç›lm›fl olup Dan›fltay taraf›ndan yürütmenin durdurulmas›
karar› verilmifltir. Hukuki süreç ile ilgili detayl› bilgiler kitab›n “Çözümlemenin
Hukuki Süreci” bölümünde yer almaktad›r. 

3.4.2.6. Bingül Erdem’den Olan Alacaklar›n Geri Kazan›m›
BYM ve Fon Denetim Daire Baflkanl›¤› denetimleri sonucunda, Banka
ortaklar›ndan ve yöneticilerinden Mehmet Sami Erdem’in efli Bingül Erdem
taraf›ndan sat›n al›nan 2 tafl›nmaz›n, Egebank kaynaklar› kullan›larak 
edinildi¤i belirlenmifltir.

Bu tespit neticesinde, Bingül Erdem mülkiyetindeki iki adet tafl›nmaz, Fon
Kurulunun 23 Mart 2004 ve 25 Nisan 2005 tarihli kararlar›na istinaden toplam
1,3 milyon USD bedel üzerinden Fon ad›na tescil edilmifltir. 

3.4.3. Hâkim Ortaklardan Sa¤lanan Tahsilatlar 
Egebank’tan kaynaklanan Fon alacaklar›na istinaden, 4389 Say›l› Kanunun 15/7-b
maddesi ve 6183 Say›l› Kanun kapsam›nda yap›lan tahsilatlar ile 15/7-a 
flirketlerinden ve imzalanan protokollerden sa¤lanan tahsilatlara Kitab›n önceki
bölümlerinde yer verilmifltir. 

Hâkim ortaklardan alacaklar›n Fona devrinden sonra toplam 124 milyon USD
tahsil edilmifltir. 30 Haziran 2009 tarihi itibar›yla Fon taraf›ndan hâkim
ortaklardan sa¤lanan tahsilatlar ve tahsilat yöntemleri Tablo 11’de
gösterilmektedir. 



TABLO 11: HÂK‹M ORTAKLARDAN SA⁄LANAN TAHS‹LAT

12,8 milyon USD tutar›ndaki ayni tahsilat›n 2,5 milyon USD’si menkul,
10,3 milyon USD’si ise gayrimenkul devirlerinden oluflmaktad›r.

Egebank’›n Fona devir tarihinden alacaklar›n Fona devredildi¤i tarihe kadar
Egebank taraf›ndan yap›lan yasal takipler neticesinde 7,7 milyon USD tahsilat
sa¤lanm›fl olup alacaklar›n Fona devrinden sonra Fon taraf›ndan sa¤lanan tahsilat
ile birlikte toplam 132 milyon USD tahsil edilmifltir.

3.5. TAHS‹L‹ GEC‹KM‹fi KURUMSAL ALACAKLARIN ÇÖZÜMLENMES‹

Fon taraf›ndan devral›nan tahsili gecikmifl kurumsal alacaklar›n çözümlenmesine
iliflkin olarak, protokol, indirim kampanyas›, alacak sat›fl› gibi idari geri kazan›m
yöntemleri ile 6183 Say›l› Kanun ve 2004 Say›l› Kanun kapsam›nda yasal takipler
uygulanm›flt›r. 
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3.5.1. Kurumsal Alacaklar›n Fiili Devir ‹fllemleri

13 Haziran 2001 tarihli Fon Yönetim Kurulu karar›nda, birleflik Sümerbank’›n
takipteki alacaklara ait dosyalar›n›n haz›rlanarak, takip ve dava dosyas› 
muhteviyat› Banka alacaklar›n›n, bilanço net defter de¤eri üzerinden Fon
taraf›ndan devir al›nmas›na karar verilmifltir.

Bu süreçte, birleflik Sümerbank’›n sat›fl›na da h›z verilmifl, bu kez al›c› OYAK
taraf›ndan sat›n al›nmayan nakdi kredilerin Kentbank’a, takipteki kredi
alacaklar›n›n ise Fon aktifine al›nmas›na karar verilmifltir. 

Sümerbank’›n OYAK’a sat›fl› ile Haziran 2001’de bafllat›lan dosya devirleri
h›zland›r›lm›fl ve yap›lan çal›flmalar sonucunda, 905 adet kurumsal firmadan
107,5 milyon YTL anapara muhasebe devir bakiyeli tahsili gecikmifl kredi alaca¤›,
kay›tl› de¤er üzerinden Fon taraf›ndan devir ve temlik al›nm›flt›r. 

Egebank’tan devral›nan tahsili gecikmifl kurumsal alacaklar, muhasebe devir
bakiyesi itibar›yla Fon aktifinde yer alan tahsili gecikmifl kurumsal alacaklar›n
yüzde 5,40’›n› oluflturmaktad›r.

Bahse konu 905 firman›n devir an›nda mer’i durumda bulunan gayrinakdi 
kredileri ise OYAK’›n sat›n ald›¤› bilanço içinde b›rak›lm›fl, ancak tazmin riskleri
Fon taraf›ndan garanti edilmifltir.  

3.5.2. Kurumsal Alacaklar›n Çözümleme Uygulamalar›

Devral›nan alacaklara iliflkin çözümleme faaliyetleri sonucunda bu alacaklardan; 

• Fon bünyesinde düzenlenen kampanyalar kapsam›nda 38’i, kampanya
haricinde 59’u olmak üzere 96’s› tahsil edilmifltir. 

• 8’i birinci alacak sat›fl›, 699’u ise ikinci alacak sat›fl› kapsam›nda olmak üzere
707’si  varl›k yönetim flirketlerine sat›lm›flt›r.

• 31’i için, 6183 Say›l› Kanun kapsam›nda takip ifllemleri yürütülmekte,
71’inin çözümleme faaliyetleri Fon bünyesinde devam etmektedir. 



Bahse konu alacaklar için uygulanan çözümleme yöntemlerine afla¤›da yer
verilmifltir.

3.5.2.1. Çözümlenen Kurumsal Alacaklar

Fon bankalar›ndan devral›nan tahsili gecikmifl kurumsal alacak dosyalar›n›n  tahsil
ve tasfiyesinin h›zland›r›lmas› için Fon bünyesinde ortak kampanyalar
düzenlenmifltir. Egebank’tan devral›nan alacaklar da ayn› çerçevede çözümlenmeye
çal›fl›lm›flt›r. Bütün borçlulara mektup göndermek suretiyle borçlar›n›n Fona
ödenmesi hususu bildirilmifltir. Kampanya ifllemleri haricinde, Fon taraf›ndan
irtibat kurulabilen borçlularla yap›lan görüflmelerden de olumlu sonuçlar al›nm›fl
ve tahsilat sa¤lanm›flt›r. 

Tamam› Tahsil Edilen Alacaklar: Kurumsal alacak dosyalar›n›n tahsil ve
tasfiyesinin h›zland›r›lmas›n›n yan› s›ra uygulamada karfl›lafl›lan sorunlar› ve
ihtiyaçlar› gidermek için Fon alacaklar›n›n takip ve tahsilinde kullan›lacak
yetkilere iliflkin usul ve esaslar›n belirlendi¤i Fon Yönetim Kurulunun
30 Temmuz 2003 ve revize 25 May›s 2004 tarihli kararlar› çerçevesinde tahsilatlar
yap›lm›fl, ifllem yönergesine uymayan hususlarda ise Fon Kurulu kararlar› ile
alacaklar tahsil edilmifltir.

‹fllem yönergeleri, kurumsal firmalardan olan Fon alaca¤›n›n tahsilat› ile ilgili
yürütülen ifllemlerde h›z ve etkinlik sa¤lam›flt›r.

Egebank'tan devral›nan kurumsal kredi alacaklar›n›n 58’i kampanya d›fl›nda ve
6183 Say›l› Kanun yolu ile tahsil edilerek kapat›lm›flt›r. Söz konusu kredilerin
anapara muhasebe devir bakiyesi 2,7 milyon YTL'dir.

Kampanya Faaliyetleri Çerçevesinde Tahsil Edilen Alacaklar: Fon Kurulunun
25 May›s 2004 tarihli karar›yla kurumsal kredilerin tahsilinin h›zland›r›lmas›
amac›yla tahsilat kampanyas› düzenlenmifltir. Yap›lan düzenleme ile borçlular›n
borçlar›n› peflin olarak ya da k›sa sürede ödemesi durumunda belli oranda indirim
uygulanarak tahsilatlar›n art›r›lmas› hedeflenmifltir.

Uygulama kapsam›nda, 31 May›s 2004 - 15 Temmuz 2004 tarihleri aras›nda yaz›l›
olarak baflvuran borçlulara, 30 Eylül 2004 tarihine kadar ödeme yapmalar› flart›yla,
Fon faiz oranlar›ndan hesaplanan borç için,

• Tamam›n›n peflin ödenmesi durumunda yüzde 50 indirim,
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• Yüzde 20'sinin peflin ödenmesi durumunda kalan tutara yüzde 30 indirim
yap›larak bakiyenin 24 ayda faizsiz ödenmesi

imkan› sa¤lanm›flt›r.

Egebank’tan devir ve temlik al›nan kurumsal kredilerin 38’i kampanya 
kapsam›nda tahsil edilerek kapat›lm›flt›r. Söz konusu kredilerin anapara muhasebe
devir bakiyesi 20,9 milyon YTL'dir.

Düzenlenen kampanyalar ve yürütülen çal›flmalar sonucunda anapara muhasebe
devir bakiyesi toplam› 23,6 milyon YTL olan 96 firman›n Fona olan borçlar› tahsil
edilmifltir.

Varl›k Yönetim fiirketlerine Sat›lan Alacaklar: Hukuki takip yöntemi ile
alacaklar›n tahsil ve tasfiyesinin gerçeklefltirilmesine devam edilmesinin zaman ve
maliyet aç›s›ndan dezavantajlar› ile portföydeki alacak dosyalar›n›n ortalama takip
süresinin uzunlu¤u nedeniyle zaman içerisinde tahsil kabiliyetini yitirebilece¤i
hususlar› dikkate al›narak, kurumsal kredi alacaklar›n›n en k›sa zamanda maksimum 
tahsilat› sa¤layacak flekilde çözümlenmesine yard›mc› olmak üzere alacak sat›fl›
uygulanmas›na karar verilmifltir. 

Bu kapsamda bugüne kadar iki alacak sat›fl› gerçeklefltirilmifl olup Egebank’a ait
tahsili gecikmifl kurumsal kredilerden;

• Birinci alacak sat›fl ihalesi kapsam›nda 23 A¤ustos 2004 tarihinde toplam
anapara muhasebe devir bakiyesi 1,4 milyon YTL olan 8 dosya, 

• ‹kinci alacak sat›fl ihalesi kapsam›nda ise 1 Eylül 2005 tarihinde toplam
anapara muhasebe devir bakiyesi 46 milyon YTL olan 699 dosya 

olmak üzere toplam 607 dosya varl›k yönetim flirketlerine sat›lm›flt›r. Alacak
sat›fl›n›n ilki kesin sat›fl yolu ile ikincisi has›lat paylafl›m› yöntemi ile yap›lm›flt›r.  

3.5.2.2. Çözümlemesi Devam Eden Kurumsal Alacaklar 

6183 Say›l› Kanun Kapsam›ndaki Uygulamalar: Sümerbank’tan devral›nan
Egebank’a ait tahsili gecikmifl kurumsal kredi alacaklar›n›n 31’i 6183 Say›l› Kanun
kapsam›nda takip edilmekte olup bu alacaklar›n toplam anapara muhasebe devir
bakiyesi 4,3 milyon YTL’dir. 



6183 Say›l› Kanun kapsam›nda takip edilmesi karar› al›nan bahse konu alacaklar
ile ilgili borcun tasfiyesine yönelik eylem plan› haz›rlanarak, ihtiyati haciz onay›
al›nm›fl ve akabinde borçlulara ödemeye ça¤r› mektubu ve ödeme emri 
gönderilmifltir. Ayr›ca, borçlular hakk›nda tüm Türkiye çap›nda mal varl›¤›
araflt›rmas› yap›larak tespit edilen mallar için kaydi ve fiili haciz ifllemleri
yap›lm›flt›r. Borçlular›n banka, tüzel kifli ortakl›k ve bunun gibi üçüncü flah›slarda
bulunan hak ve alacaklar›na haciz ihbarnameleri gönderilmifltir. 

Yap›lan takip ifllemleri sonucunda, bir k›s›m borçlularla borcun tasfiyesine yönelik
protokoller yap›lm›flt›r. Di¤er borçlular›n haczedilen menkul ve gayrimenkulleri,
ekspertiz raporlar›n›n tamamlanmas›n› müteakip belirlenen muhammen bedel
üzerinden sat›lmaktad›r. Bu kapsamda yap›lan 45 gayrimenkul sat›fl› sonucunda
toplam 9,7 milyon YTL tutar›nda sat›fl geliri elde edilmifltir. Yap›lan s›ra
cetvellerinde ihale bedelinden öncelikle sat›fl masraflar›, emlak vergi borçlar› ile
rehinle temin edilmifl üçüncü kifli alacaklar› ödenmekte, borçlunun vergi ve SSK
borçlar› araflt›r›lmaktad›r. Gayrimenkul sat›fllar›ndan elde edilen ihale
bedellerinden toplam 133 bin YTL borçlular›n Egebank’tan kaynaklanan riskine
mahsup edilmifltir.

Çözümlemesi Devam Eden Di¤er Kurumsal Alacaklar: Egebank’tan devral›nan
tahsili gecikmifl kurumsal alacaklardan 71’inin çözümleme süreci Fon bünyesinde
devam etmektedir. Söz konusu alacaklar›n toplam anapara muhasebe devir
bakiyesi 32,2 milyon YTL’dir. 

Çözümleme faaliyetleri devam eden dosyalardan;

• Yasal takiplerine son verilmesi öngörülen 9 firma için hukuki ifllemlerin
tamamlanmas› beklenmektedir.

• 2 firma ile protokol imzalanm›flt›r.

• 18 firman›n mer’i gayrinakdi kredileri takip edilmektedir. 

• 42 firman›n borçlar›n›n tahsili için ise hukuki takiplere devam edilmektedir.
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3.6. GAYR‹NAKD‹ KRED‹LER

Fon taraf›ndan Sümerbank’tan devral›narak çözümleme çal›flmas› yap›lan Egebank
tahsili gecikmifl alacaklar› d›fl›nda, Egebank’a ait Fon taraf›ndan çözümlemesi
yap›lan bir di¤er kredi kalemi de gayrinakdi kredilerdir. 

Sümerbank’›n OYAK’a sat›fl›nda imzalanan HDS’de Sümerbank ad› alt›nda birleflen
bankalar›n 10 A¤ustos 2001 tarihi itibar›yla gayrinakdi kredileri Fon taraf›ndan
garanti edilmifltir. Garanti edilen gayrinakdi krediler halen Oyakbank (ING Bank)
nezdinde operasyonel olarak takip edilmektedir.

Söz konusu gayrinakdi krediler Fon aç›s›ndan iki gruba ayr›lmaktad›r: 

• Tahsili gecikmifl nakdi kredisi Fon taraf›ndan devral›nan firmalar›n, devir
tarihi itibar›yla mer’i durumda bulunan gayr›nakdi kredileri tazmin oldukça
Oyakbank (yeni unvan› ING Bank)’tan HDS kapsam›nda devral›narak firma
borcuna ilave edilen riskler,

• Sümerbank hisselerinin OYAK’a devri s›ras›nda tahsili gecikmifl nakdi kredisi
bulunmad›¤›ndan Fon taraf›ndan riski devir al›nmam›fl oldu¤u halde, sonradan
gayrinakdi kredisi tazmin oldu¤unda HDS kapsam›nda Fon taraf›ndan
devral›nan ilave risklerdir.

Sümerbank çat›s› alt›nda birleflen bankalara ait mer’i durumdaki gayrinakdi 
kredilerin operasyonel takibi halihaz›rda Oyakbank (ING Bank) flube ve personeli
arac›l›¤› ile yap›lmaktad›r. OYAK’la imzalanan HDS gere¤ince Oyakbank nezdinde
izlenen mer’i gayrinakdi kredilerin komisyon gelirlerinin yüzde 85’ini Fon, yüzde
15’ini ise katlan›lan operasyonel maliyetler için Oyakbank (ING Bank) almaktad›r. 

Egebank’›n  Fona devir tarihi itibar›yla toplam 195 milyon YTL tutar›nda mer’i
gayrinakdi kredisi bulunmaktad›r. 30 Haziran 2009 tarihi itibar›yla toplam
5,2 milyon YTL tutar›nda gayrinakdi kredi nakde dönmüfl olup 23,1 milyon YTL
tutar›nda gayrinakdi kredi devam etmektedir.

Gayrinakdi krediler Fon aç›s›ndan bir süre daha potansiyel risk unsuru tafl›yacak
ve tazmin olan gayrinakdi krediler için tahsilat çal›flmalar› devam edecektir. 



3.7. TAHS‹L‹ GEC‹KM‹fi B‹REYSEL ALACAKLARIN ÇÖZÜMLENMES‹ 

Fon bankalar›ndan devral›nan tahsili gecikmifl bireysel kredi alacaklar›n›n geri
kazan›m›, operasyonel anlamda çözümlemenin en zahmetli bölümlerindendir. Bu
alacaklar›n çözümlenmesinde çeflitli tarihlerde yap›lan faiz indirimi ve peflin ödeme 
kampanyalar› uygulanm›fl, tahsilat sa¤lanamayan alacaklar için hukuki takipler
yap›lm›flt›r. 

Fon Yönetim Kurulunun 13 Haziran 2001 tarihli karar›yla birleflik Sümerbank’tan
devral›nan Egebank’a ait tahsili gecikmifl bireysel kredi alacaklar› toplam 7.570
müflteriye ait olup toplam muhasebe devir bakiyesi 3,3 milyon YTL’dir. 

Bahse konu tahsili gecikmifl bireysel alacaklar, anapara muhasebe devir bakiyesi
itibar›yla Fon aktifinde yer alan tahsili gecikmifl bireysel alacaklar›n yüzde 2,1’ini 
oluflturmaktad›r.

Yap›lan çözümleme faaliyetleri ve hukuki takipler sonucu, 30 Haziran 2009
itibar›yla Egebank’tan devral›nan bireysel kredi alacaklar› ile ilgili 2,4 milyon USD
tahsilat sa¤lanm›flt›r. Hâlihaz›rda Fon bünyesinde çözümlemesi devam eden
787 bin YTL muhasebe devir bakiyeli alaca¤›n tasfiyesine çal›fl›lmaktad›r.

3.8. H‹SSE DEV‹R SÖZLEfiMES‹NDEN KAYNAKLANAN KRED‹ DIfiI TAZM‹N 
ÖDEMELER‹

OYAK’la Fon aras›nda akdedilen HDS kapsam›ndaki tazmin ve masraflar birleflik
Sümerbank hisselerinin OYAK’a devrinden önceki dönemlere ait operasyonel
ifllemlerden ve OYAK’a hisse devir tarihi olan 10 A¤ustos 2001 tarihinden önce
do¤mufl ancak devir bilançosuna yans›t›lmam›fl ifllemlerden kaynaklanmakta olup 
personele ödenen fazla mesai, k›dem ve ihbar tazminatlar›, SSK ödemeleri, ayr›ca
operasyonel ifllemlere iliflkin vergiler, gecikme cezalar›, trafik cezalar›, harç ve
beyanname masraflar›, faiz farklar›, ipotek fek masraf›, çek ödemesi ve bunun gibi
çok çeflitli konulardad›r. Fon taraf›ndan ödeme yap›ld›ktan sonra, sorumlular›
tespit edilebilen ifllemler için Fon nezdinde rücu ifllemleri bafllat›larak, oluflan 
maliyetlerden geri kazan›m sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r. 

10 A¤ustos 2001 - 30 Haziran 2009 döneminde birleflik Sümerbank’la ilgili olarak
yap›lan HDS kaynakl› kredi d›fl› ödemelerden 194 adette toplam 4.257 bin YTL,
58 bin EUR ve 36 bin USD’si Egebank’la ilgili olup bu tutar›n 1.748 bin YTL,
32 bin EUR ve 36 bin USD’lik k›sm›n›n geri kazan›m› için Fon taraf›ndan
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sorumlu tespiti yap›larak rücu ifllemlerine bafllanm›flt›r. Kalan 1.886 bin YTL,
23 EUR’luk k›s›m operasyonel gider oldu¤undan Fon gider hesaplar›na intikal
ettirilmifltir. Yap›lan ödemelerin 623 bin YTL, 3 bin EUR’luk bölümü geçici
hesaptan karfl›lanm›fl olup söz konusu ifllemler ile ilgili idari tespit çal›flmalar›
devam etmektedir.
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4.1. YÜRÜTÜLEN DAVA VE TAK‹PLERE KISA BAKIfi

fiEK‹L 12: YÜRÜTÜLEN DAVA VE TAK‹PLERE KISA BAKIfi

Banka zarar›n›n tazminine yönelik olarak, BYM ve Egebank Teftifl Kurulu
taraf›ndan düzenlenen raporlarda yer alan tespitlere istinaden, Banka kaynaklar›n›
istismar eden ve Bankay› faaliyetlerini emin bir flekilde sürdürememe riskine
maruz b›rakan hâkim ortak ve yöneticiler aleyhine;

• 4389 Say›l› Kanuna göre 1 iade tazmin davas›,

• 4389 Say›l› Kanuna göre 12 flahsi iflas davas›,

• TTK hükümlerine göre de 15 mali sorumluluk davas›

aç›lm›flt›r.
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Ayr›ca Banka zarar›n›n tazminine yönelik davalar›n yan› s›ra Egebank hâkim ortak
ve yöneticileri ile sorumlulu¤u tespit edilen ilgili kifliler aleyhine muhtelif
eylemleri nedeniyle toplam 22 ceza davas› aç›lm›flt›r.

Buna karfl›n Egebank hâkim ortaklar› taraf›ndan Bankan›n Fona devir ifllemine
iliflkin olarak iptal davas› aç›lm›flt›r.

Egebank’tan kulland›r›lan krediler hakk›nda, Banka taraf›ndan ve/veya temlik 
alacakl›s› s›fat›yla Fon taraf›ndan hâkim ortak firmalar› ve hâkim ortak ile ba¤lant›l›
üçüncü flah›s firmalar› aleyhine bafllat›lan takiplerin ve aç›lan davalar›n icmali ise
afla¤›daki gibidir:

• 2004 Say›l› Kanun hükümlerine göre 69 icra takibi,

• Alacak, depo, iflas, itiraz›n iptali, menfi tespit, flikayet, tapu iptali, tasarrufun
iptali ve tazminat konular›nda toplam 84 dava.

Banka yönetim ve denetiminin Fona devrinden sonra Demirel Grubuna dahil
gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan ise;

• Egebank aleyhine çeflitli alacak iddialar›na dayal› olarak 25 icra takibi
yap›lm›flt›r.

• Fon aleyhine, genel kurul karar›n›n iptali, idari ifllemlerin iptali, itiraz›n iptali,
menfi tespit, rehnin kald›r›lmas›, flikayet, tespit ve tazminat davalar› olmak
üzere 54 dava aç›lm›flt›r.

• Fonun yönetim ve denetimini devrald›¤› merkezi Isparta’da bulunan fievket
Demirel Grubuna dahil 9 flirketin genel kurul kararlar›na karfl› flirket ortaklar›
taraf›ndan 30 iptal davas› aç›lm›flt›r. Fon bu davalara müdâhil s›fat›yla taraf
olmufltur.

Di¤er taraftan Demirel Grubu taraf›ndan, dava ve takiplerin sürüncemede
b›rak›lmas› veya geciktirilmesi suretiyle Fon alacaklar›n›n tahsilinin 
engellenmesine yönelik çeflitli faaliyetlerde bulunulmufltur.

Egebank’›n yönetim ve denetiminin Fona devrinden sonra, Demirel Grubu
taraf›ndan Banka ve Fon aleyhine hiçbir belgeye dayanmayan icra takipleri
bafllat›lm›fl olup söz konusu icra takiplerine itiraz edilmifltir. 
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4.2. BANKANIN FONA DEVR‹N‹N ‹PTAL‹NE ‹L‹fiK‹N DAVA

Bankan›n Fona devrine iliflkin Bakanlar Kurulunun 21 Aral›k 1999 tarih ve
99/13765 say›l› karar›n›n iptali talebi ile Banka hâkim ortaklar›ndan Otomobilcilik
ve Ticaret A.fi. ile Erdem D›fl Ticaret A.fi. taraf›ndan Dan›fltay’da iptal davas›
aç›lm›flt›r.

Yarg›lama neticesinde; 

• Bankan›n faaliyetine devam etmesi halinde, tasarruf sahiplerinin haklar›n›n
korunmas›n›n imkâns›z hale gelece¤i ve mali sistemde güven ve istikrar›n 
bozulaca¤›n›n anlafl›lmas›,

• Bankan›n, hâkim ortak grubuna do¤rudan ve dolayl› biçimde kulland›rd›¤›
kredilerin tehlikeli boyutlara ulaflt›¤› ve bu kredilerin tahsil edilemedi¤inin
saptanmas›

nedenleriyle 4389 Say›l› Kanunun 14. maddesinin 3, 4 ve 5 numaral› f›kralar›na
göre Egebank hisselerinin mülkiyetinin Fona devri yolundaki ifllemde hukuka
ayk›r›l›k görülmemifl ve 27 fiubat 2002 tarihinde davan›n reddine karar verilmifltir.
Demirel Grubunun temyiz ve karar›n düzeltilmesi talepleri ise Dan›fltay ‹dari Dava
Daireleri Kurulu taraf›ndan reddedilmek suretiyle karar kesinleflmifltir.

4.3. BANKA ZARARININ TAZM‹N‹ ‹Ç‹N AÇILAN DAVALAR

Banka zarar›n›n tazmini amac›yla Banka hâkim ortaklar› ve yöneticileri aleyhine
aç›lan dava ve takiplere iliflkin aç›klamalara afla¤›da yer verilmifltir. 

4.3.1. ‹ade ve Tazmin Talepli Dava ve Takipler
Banka hâkim ortaklar› Yahya Murat Demirel, Otomobilcilik ve Ticaret A.fi., 
Üniversal Yat›r›m, Ege Finans, Era Faktoring, fievket Demirel Holding ve Erdem D›fl
Ticaret A.fi. aleyhine, 23 Mart 2000 tarihli BYM raporuna istinaden Banka 
kaynaklar›n› Bankan›n emin flekilde çal›flmas›n› tehlikeye düflürecek biçimde
do¤rudan veya dolayl› olarak kendi lehlerine kullanmalar› nedeniyle,
15 Haziran 2000 tarihinde 260 milyon YTL tutarl› iade ve tazmin davas› aç›lm›fl
olup Mahkeme taraf›ndan daval›lar hakk›nda ihtiyati tedbir ve yurt d›fl› ç›k›fl yasa¤›
karar› verilmifltir. 

Adli yarg›da aç›lan davalarda hukuki sürecin a¤›r ifllemesi, daval›lar taraf›ndan
yarg›lama sürecinde çeflitli engelleme giriflimlerinde bulunulmas›, borçlular›n,
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borcu karfl›layacak miktarda mal varl›¤›n›n bulunamamas› hususlar› Fon
alaca¤›n›n tahsil kabiliyetini azaltm›flt›r.

Bu nedenlerle Fon; alacaklar›n›n tahsilini teminen 6183 Say›l› Kanunun kendisine
vermifl oldu¤u hak ve yetkileri kullanarak, Demirel Grubu firmalar›, Bayraktar
Grubu firmalar› ve Demirel Grubu ile ba¤lant›l› üçüncü flah›s firmalar› hakk›nda
takip ifllemleri bafllat›lmas›na karar vermifltir.

Fon Yönetim Kurulunun 19 Mart 2003 tarihli karar› ile 6183 Say›l› Kanun
gere¤ince; Banka hâkim ortaklar›na 260 milyon YTL iade ve tazmin tutar› ile
faizlerinin ödenmesi hususunda ödemeye ça¤r› mektuplar› ve ödeme emirleri 
gönderilmifltir.

Fon taraf›ndan temlik al›nm›fl olan kredilerden kaynaklanan alacaklar da yine
Demirel Grubu firmalar›, Bayraktar Grubu firmalar› ve Demirel Grubu ba¤lant›l›
üçüncü flah›s firmalar›ndan talep edilmifltir. 

Ayr›ca; Fon Kurulunun 14 Nisan 2004 tarihli karar› ile Ayflenur Esenler
Demirel’den de iade ve tazmin tutar› olan 260 milyon YTL’nin 6183 Say›l› Kanun
hükümleri uyar›nca takip ve tahsiline karar verilmifl olup ad› geçen flahsa ödemeye
ça¤r› ve ödeme emri gönderilmifltir.

Borçlular hakk›nda 6183 Say›l› Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil 
ifllemlerine baflland›¤›ndan, ilgili mevzuat çerçevesinde dava ve takip ifllemlerinin
mükerrerlik teflkil etmemesi için Fon Yönetim Kurulunun 16 Temmuz 2003 
tarihli karar› ile iade ve tazmin davas›ndan sarf›nazar edilmifl ve Mahkeme
taraf›ndan 9 fiubat 2006 tarihinde kabul edilmifltir.

Karar daval›lar taraf›ndan temyiz edilmifl ancak Yarg›tay söz konusu karar›
"davan›n konusuz kald›¤› ve bu nedenle hüküm tesisine yer olmad›¤›" fleklinde
düzelterek onam›flt›r. Yahya Murat Demirel’in karar düzeltme talebi reddedilmifl ve
karar kesinleflmifltir.

4.3.2. Mali Sorumluluk Davalar›
Bankan›n eski yönetim ve denetim kurulu üyeleri aleyhine, Kanunun ve ana
sözleflmenin kendilerine yükledi¤i görevleri yerine getirmeyerek, gerçe¤e ayk›r›
bilanço, kâr-zarar cetveli düzenleyerek ve bankac›l›k ilke ve teamüllerine ayk›r›
davran›fllarda bulunmak suretiyle usulsüz krediler kulland›rarak Bankay› zarara
u¤ratmalar› nedeniyle Egebank’›n atanan yeni yönetimi ve Fon taraf›ndan, toplam
681 milyon YTL tutar›ndaki alaca¤›n tahsili amac›yla muhtelif tarihlerde 5 mali
sorumluluk davas› aç›lm›flt›r. 



ÇÖZÜMLEMEN‹N HUKUK‹ SÜREC‹128

Fon taraf›ndan temlik al›nan söz konusu mali sorumluluk davalar›n›n ikisi 
kesinleflmifl, biri temyiz incelemesinde olup di¤er ikisinin ise yarg›lama süreci
devam etmektedir.

Fon yönetim ve denetimindeki Egebank aleyhine Banka eski yöneticileri taraf›ndan
31 A¤ustos 2000 tarihinde yap›lm›fl olan Egebank genel kurulunda al›nan 
kararlar›n iptalini teminen aç›lan davalar birlefltirilmifltir. Mahkeme taraf›ndan,
genel kurulda al›nan kararlar›n iptali konusunun mali sorumluluk davalar›nda da
tart›fl›laca¤› göz önüne al›narak davan›n reddine karar verilmifltir. Bu karar bir
k›s›m daval›lar taraf›ndan temyiz edilmifltir. Dosyan›n temyiz incelemesi halen
devam etmektedir. 

Di¤er taraftan 4389 Say›l› Kanunun 15/7-a maddesine istinaden yönetim ve 
denetimi Fon taraf›ndan devral›nan ve merkezi ‹stanbul’da bulunan Üniversal
Kart, Dempa D›fl Ticaret, Dempanel, Ege Faktoring, Era Faktoring, Era Leasing, Era
Servis, Karteks ve Ege Finans denetçileri taraf›ndan, flirketleri zarara u¤ratan 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri aleyhine toplam 147 milyon YTL tutarl› 10 mali
sorumluluk davas› aç›lm›flt›r. Davalarda yarg›lama devam etmektedir.

Son olarak yönetim ve denetimi Fon taraf›ndan devral›nan merkezi Isparta’da
bulunan 9 flirketin genel kurullar›nda al›nan kararlar›n iptali talebiyle flirket 
ortaklar› taraf›ndan aç›lan 30 genel kurul karar›n›n iptali davas›na Fon taraf›ndan
flirketler yan›nda müdahil olunmufltur. fievket Demirel Grubu ile imzalanan
25 May›s 2008 tarihli sulh ve ibra sözleflmesi gere¤ince davac›lar tüm bu
davalardan feragat etmifllerdir.

4.3.3. fiahsi ‹flas Davalar›

BYM taraf›ndan düzenlenen muhtelif raporlara istinaden ve 4389 Say›l› Kanunun
17. maddesinin 1. f›kras›ndaki düzenleme ile kanuna ayk›r› karar ve ifllemleriyle
Bankan›n Fona devrine neden olduklar› tespit edilen Banka yöneticileri hakk›nda,
Bankaya verdikleri zararla s›n›rl› olmak üzere Fon taraf›ndan toplam
182 milyon YTL tutar›nda 12 flahsi iflas davas› aç›lm›flt›r. 

Fon, Bayraktar Grubu ile imzalad›¤› 25 May›s 2007 ve Mehmet Sami Erdem’le
imzalad›¤› 7 Nisan 2006 ve 5 Kas›m 2007 tarihli protokoller kapsam›nda, bu
flah›slar hakk›nda aç›lan 8 flahsi iflas davas›ndan feragat etmifl ve ilgili
mahkemeler feragat nedeniyle davalar›n reddine karar vermifllerdir.
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Di¤er taraftan Yahya Murat Demirel ve Egebank’›n Demirel Grubu dönemi
yöneticileri aleyhine aç›lan 4 flahsi iflas davas›n›n 1’i Mahkeme taraf›ndan
reddedilerek kesinleflmifltir. Di¤er davalarda yarg›lama süreci devam etmektedir.

Devam eden davalardan birinde, Mahkeme 31 Aral›k 2008 tarihinde Yahya Murat
Demirel’in iflas›na karar vermifltir.

4.4. CEZA DAVALARI

4.4.1. Ana Ceza Davas›

Egebank hâkim ortak ve yöneticileri aleyhine; 

• Do¤rudan ya da Bank Kapital, Bank Ekspres,
Sümerbank, Esbank, Pamukbank, ‹nterbank ve
‹ktisat Bankas› taraf›ndan karfl›l›kl› (back to
back) krediler yöntemiyle aç›lmamas› gereken
krediler aç›larak dava konusu firmalara tahsis
edilip kulland›r›ld›¤›, bu kredilerin firmalara bofl
genel kredi sözleflmeleri imzalat›lmak suretiyle
verildi¤i ve kredilerin bu firmalar›n kendileri taraf›ndan fiilen kullan›lmad›¤›
(komisyon olarak ald›klar› k›s›mlar hariç) ancak bu firmalar›n kredi ifllemlerine
komisyon karfl›l›¤› izin verildi¤i, bu  kredilerin sahte imza sirküleri düzenlenip,
sahte imzal› yaz›l› talimat vermek suretiyle havale gibi, gerçek d›fl› kay›tlar
üreterek, tahsis edilen kredilerin Genel Müdürlük Merkezinde nakden
çekilmesi gibi yöntemlerle Yahya Murat Demirel’e (komisyon olarak verilen
miktarlar firmalar›n zimmetinde kalm›flt›r) aktar›ld›¤›, bu kredilerin geri
ödenmedi¤i böylelikle Banka kaynaklar›n›n zimmete geçirildi¤i, Bankan›n sat›fl›
s›ras›nda birçok usulsüz ifllemler yap›ld›¤›, Egebank Off-Shore taraf›ndan
Bankan›n flubeleri arac›l›¤› ile toplanan paralar›n, belli firma ve flah›slara kredi
ad› alt›nda aktar›ld›¤›, özellikle Yonne Financing ve Dina Import isimli
firmalar›n, nakit hareketleri ve ifllemlerin gizlenmesi için kullan›ld›¤›, yurt
d›fl›nda yerleflik paravan flirketlere aktar›lan kredi tutarlar›n›n tekrar Türkiye’ye
getirildi¤i,   getirilen paralardan bir k›sm›n›n yurt d›fl›ndaki  flirketlerden temin
edilen vekaletnameler vas›tas›yla nakit olarak çekilmek suretiyle Yahya Murat
Demirel’e ödendi¤i, bir k›sm› ile ‹MKB’de spekülatif ifllemler yap›ld›¤›, 

• Egebank’tan, paravan firmalara aç›lmamas› gereken krediler tahsis edildi¤i,
kredi tutarlar›n›n muhtelif yöntemlerle nakden ve/veya hesaben Yahya Murat
Demirel’e teslim edildi¤i, Grup flirketlerinin banka hesaplar›na havale edildi¤i, 
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• Egebank’tan, muhtelif firmalara aç›lmamas› gereken krediler aç›larak haks›z
ç›kar sa¤land›¤›,

• Egebank’›n ana sermayesinin art›r›lmas›nda Banka kaynaklar› kullan›larak
haks›z ç›kar sa¤land›¤›,

• Egebank’›n usulsüz muhasebe kay›tlar›yla kârl› gösterilmesi, Bankan›n geçici
hesaplar› kullan›larak Bingül Erdem hesab›na fazladan faiz tahakkuk 
ettirilmesi, Bankaya ait gayrimenkulün Bingül Erdem’e sat›lmas› yoluyla haks›z
ç›kar sa¤land›¤›, 

• Egebank’tan, Korkmaz Yi¤it Grubu, Ceylan Grubu ve Garipo¤lu Grubu 
firmalar›na aç›lan krediler karfl›l›¤›, karfl›l›kl› kredi (back to back) yöntemiyle
Bank Ekspress, Bank Kapital ve Sümerbank’tan Demirel Grubu firmalar›na,
aç›lmamas› gereken krediler aç›larak haks›z ç›kar sa¤land›¤›

iddialar›yla 10 ceza davas› aç›lm›fl ve daha sonra bu davalar birlefltirilmifltir.
Birleflen davalarda yarg›lama süreci devam etmektedir. 

4.4.2.  Di¤er Ceza Davalar›

Banka hâkim ortak ve yöneticileri ile sorumluluklar› tespit edilen ilgili kifliler
hakk›nda;

• Doland›r›c›l›k, nitelikli doland›r›c›l›k,

• Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma,

• Zimmet,

• 3182 say›l› Kanunun 52/1 maddesine ayk›r›l›k,

• 4389 say›l› Kanunun 22/5 ve 22/6 maddelerine ayk›r›l›k 

ve di¤er nedenlerle toplam 12 ceza davas› aç›lm›flt›r. Davalardan 8’i ana ceza davas›
ile birlefltirilmifl, 2’si hakk›nda davalar›n zamanafl›m›na u¤rad›¤›ndan bahisle kamu
davas›n›n ortadan kald›r›lmas›na ve 1’i hakk›nda davan›n kesin hükme 
ba¤lanmas›n›n ertelenmesine karar verilmifl olup 1 davada ise yarg›lama 
devam etmektedir. 
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4.5. FON TARAFINDAN ÇÖZÜMLENEN VARLIKLARA ‹L‹fiK‹N DAVA VE TAK‹PLER

Fon taraf›ndan Bankadan devral›nan varl›klar›n çözümlenerek kamu zarar›n›n geri
kazan›m›n›n sa¤lanmas› amac›yla idari yollardan gerçeklefltirilen çözümleme
faaliyetlerinin yapt›r›m gücünün tek bafl›na yeterli olmad›¤› durumlarda Fon, 
kendisine tan›nan hukuki yetkileri etkin bir flekilde kullanmaktad›r. Egebank da,
idari çözümleme yöntemlerinin sonuç vermedi¤i bankalardand›r. Bu nedenle,
Egebank’›n Fona, dolay›s›yla kamuya maliyetinin geri kazan›lmas› için mevcut
durumda en etkili yöntem hukuki çözümleme olarak görülmektedir. 

4.5.1. Hâkim Ortaklardan Alacaklara ‹liflkin Dava ve Takipler

4.5.1.1. 2004 Say›l› Kanun Gere¤ince Bafllat›lan Dava ve Takipler
Egebank’tan kullan›lan krediler hakk›nda, hâkim ortak firmalar› ve hâkim ortak ile
ba¤lant›l› üçüncü flah›s firmalar› aleyhine Bankan›n Fona devrinden hemen sonra
çekilen ihtarnamelere istinaden 2004 Say›l› Kanun hükümlerine göre ilams›z takip,
ipote¤in paraya çevrilmesi yoluyla takip ve kambiyo senetlerinin paraya 
çevrilmesi yoluyla takipler olmak üzere toplam 69 icra takibi yap›lm›flt›r. ‹cra
takiplerinde borçlulardan 363 milyon YTL, 58 milyon USD ve 1,6 milyon DEM
alacak tutar› talep edilmifltir. ‹cra dosyalar› Egebank’›n Sümerbank bünyesinde
birleflmesi ve birleflik Sümerbank’›n OYAK’a sat›lmas› aflamas›nda 10 A¤ustos 2001
tarihli temlik sözleflmeleri ile Fon taraf›ndan temlik al›nm›flt›r. 

Fon Taraf›ndan Borçlular Aleyhine Aç›lan Davalar: Borçlular hakk›nda Egebank
ve temlik alacakl›s› s›fat›yla Fon taraf›ndan aç›lan davalar›n icmali Tablo 12’de 
verilmifltir.
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TABLO 12: EGEBANK VE FON TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR

Fon taraf›ndan aç›lan tazminat, depo ve iflas davalar›nda 136 milyon YTL,
48 milyon USD, 3 milyon DEM ve 11 milyon CHF tutar›nda alacak talep edilmifltir.
Bu davalar›n 11’i hakk›nda yarg›lama devam etmekte olup 73’ü ise karara
ba¤lanm›flt›r. 
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Bu davalardan haks›z fiile dayal› olarak aç›lan tazminat davas›na ait ayr›nt›l› bilgiler
afla¤›da yer almaktad›r. 

Egebank taraf›ndan; 

• Bankan›n Bayraktar Grubundan Demirel Grubuna devrindeki sat›fl bedelinin,
Demirel ve Bayraktar Gruplar›n›n ortak eylemleri sonucunda Banka kaynaklar›
ile karfl›lanmas›, 

• Borç nakillerine Bankan›n muvafakat vermesinin kanuna ve adaba ayk›r›
olmas›,

• Bankay› zarara u¤ratan bu ifllemlerin Borçlar Kanununun 41. maddesinin
2. f›kras›na göre Bankaya karfl› haks›z fiil teflkil etmesi

sebebiyle Yahya Murat Demirel, Neslihan Demirel, fievket Demirel Holding, Era
Faktoring, Üniversal Yat›r›m, fiaban Ayhan Tatl›gil, Hüseyin Bayraktar, Nimet
Bayraktar, Mehmet Bayraktar, Mustafa Bayraktar, Betül Akkurt, Can Akkurt,
fiükriye Bayraktar, ‹flbirli¤i Ticaret, Ege Endüstri Holding, Ege Endüstri, Tarrant
Invest, Balli Trading, Balli D›fl Ticaret, Balli Metal, Bayforest, Doysan Ya¤ Sanayi ve
Baykur G›da aleyhine 100 milyon YTL bedelli zarar›n tazmini için dava aç›lm›flt›r.

Daval›lardan Neslihan Demirel hakk›nda aç›lan davadan Fon, 25 May›s 2008
tarihli Sulh ve ‹bra Sözleflmesi kapsam›nda feragat etmifltir. Mahkeme,
11 Mart 2008 tarihinde an›lan kifli hakk›nda aç›lan davan›n feragat nedeniyle
reddine karar vermifltir. 

Bayraktar Grubu ile yap›lan protokol gere¤i Yahya Murat Demirel, Neslihan
Demirel, MD Holding A.fi, Era Faktoring, Üniversal Yat›r›m, fiaban Ayhan Tatl›gil
d›fl›ndaki daval›lar yönünden davadan feragat edilmifltir. Mahkeme Bayraktar 
protokolü nedeniyle feragat edilen daval›lar bak›m›ndan davay› tefrik ederek bu
flah›slar hakk›nda davan›n reddine karar vermifltir. Di¤er daval›lar yönünden
yarg›lama devam etmektedir.

Egebank ve/veya Fon Aleyhine Aç›lan Dava ve Takipler: Bankan›n Fona
devrinden sonra Demirel Grubuna dâhil veya ba¤lant›l› tüzel kifliler taraf›ndan
Banka aleyhine muhtelif hizmet bedeline dayal› alacak iddialar› ile 25 ayr› icra 
takibi bafllat›lm›flt›r. Bu takiplerden 2’si Cen Ajans taraf›ndan Egebank’a 
reklâm hizmeti verdi¤i iddias› ile yap›lan takiptir.  

Banka aleyhine yap›lan icra takiplerinde 21 milyon YTL ve 561 bin USD alacak
tutar› talep edilmifltir. Gerek Banka gerekse Fon taraf›ndan takiplere itiraz edilmifl
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TABLO 13: FONA KARfiI AÇILAN DAVALAR

ve bir k›s›m takiplerden dolay› da menfi tespit davas› aç›lm›flt›r. 

Ayn› süreçte Demirel Grubuna dâhil gerçek ve tüzel kifliler ile ba¤lant›l› olarak
Fona karfl› toplam 55 dava aç›lm›flt›r (Tablo 13). 



ÇÖZÜMLEMEN‹N HUKUK‹ SÜREC‹136

4.5.1.2. 6183 Say›l› Kanun Kapsam›ndaki Takip ve Davalar 
a. Banka Hâkim Ortaklar›ndan;

Fon Yönetim Kurulunun 19 Mart 2003 tarihli karar› ile; Banka hâkim ortaklar›ndan
talep edilen 260 milyon YTL iade ve tazmin tutar› ile Demirel Grubu, Bayraktar
Grubu ve Demirel Grubu ile ba¤lant›l› üçüncü flah›s firmalar›n›n Egebank ve di¤er
Fon bankalar›ndan kullanm›fl olduklar› krediler hakk›nda 2004 Say›l› Kanun 
kapsam›nda bafllat›lan takiplerin; 

• ‹ade tazmin talepli olarak ikame edilen davan›n neticelenmesinin uzun zaman
alaca¤›n›n görülmesi,

• Temlik al›nan kredi alacaklar›na iliflkin icra takiplerinin büyük bir k›sm›na
karfl› borçlular taraf›ndan itiraz edilmesi

hususlar› dikkate al›narak, Fon alaca¤›n›n daha etkin tahsilinin sa¤lanabilmesi
amac›yla dava ve takiplere kald›¤› yerden 6183 Say›l› Kanun hükümlerine göre
devam edilmesi öngörülmüfltür.  

Fon Yönetim Kurulunun 16 Ekim 2003 tarihli karar› ile de Kanun hükmü gere¤i
takiplerin mükerrerlik teflkil etmemesi amac›yla, Banka hâkim ortaklar›ndan talep
edilen iade ve tazmin davas› ile kredi borçlular› hakk›nda 2004 Say›l› Kanun
hükümlerine göre bafllat›lan takiplerden ve takip ba¤lant›l› davalardan haktan 
feragati tazammun etmemek üzere sarf›nazar edilmifltir. 

Bir k›s›m dava ve takipler hakk›nda ise borçlular›n yurt d›fl›nda malvarl›klar›n›n
tespiti halinde, adli yarg› mercileri taraf›ndan verilecek kararlar›n tenfiz edilmesini
teminen dava ve takiplere konu alacaklar hakk›nda adli yarg›da aç›lan davalar›n
devam›na karar verilmifltir. 

Ayr›ca;

• 6183 Say›l› Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil ifllemlerine
bafllan›lmas›na karar verilen borçlular ve müteselsil kefilleri hakk›nda gerekli
hesaplamalar yap›lm›fl, mal varl›¤› araflt›rmalar› tamamlanm›fl, tespit edilen mal
varl›klar› hakk›nda ihtiyati haciz kararlar› uygulanm›fl, ödemeye ça¤r› 
mektuplar› gönderilmifl ve takip konusu borcun yasal süresi içinde 
ödenmemesi üzerine ödeme emirleri tebli¤e ç›kar›lm›flt›r.  

• Fon Yönetim Kurulunun 19 Mart 2003 tarihli karar› kapsam›nda Banka
hâkim ortaklar›ndan 6183 Say›l› Kanun hükümlerine göre talep edilen
260 milyon YTL tutar için yap›lan ifllemlere karfl› Fon aleyhine 22 iptal davas›
aç›lm›flt›r. Bu davalar›n 15’i karara ba¤lanm›fl, 7’si hakk›nda ise yarg›lama
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devam etmektedir. Fon lehine karara ba¤lanan davalar, borçlular taraf›ndan
temyiz edilmifltir. Temyiz edilen davalar›n üçünde Dan›fltay kararlar› bozmufl,
Fon karar düzeltme talebinde bulunmufltur.  

• 19 Mart 2003 tarihli Fon Yönetim Kurulu karar› kapsam›nda; Demirel
Grubuna dahil gerçek ve tüzel kifliler ile Grup ba¤lant›l› üçüncü flah›s firmalar›
aleyhine 6183 say›l› Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil ifllemleri
bafllat›lm›flt›r. Borçlular taraf›ndan bu ifllemler hakk›nda 43 iptal davas› aç›lm›fl
ve davalardan 35’i karara ba¤lanm›flt›r. Kararlar›n 28’i Fon lehine, 7’si ise Fon
aleyhinedir. Kararlar taraflarca temyiz edilmifl ve Dan›fltay lehe olan kararlar›n
3’ü hakk›nda bozma karar› vermifltir. Fon aleyhine biten 1 davada ise karar›n
yürütmesi durdurulmufltur. 

• 19 Mart 2003 tarihli Fon Yönetim Kurulu karar›na istinaden; Bankadan 
temlik al›nan krediler nedeniyle bafllat›lan 6183 Say›l› Kanun hükümleri
gere¤ince yap›lan takip ve tahsil ifllemlerinin iptali için Bayraktar Grubu 
firmalar› ve müteselsil kefilleri taraf›ndan, kullan›lan kredilerden do¤an banka
alacaklar›n›n Demirel Grubu flirketlerine borcun nakli sözleflmeleri ile 
devredildi¤i, bu nedenle borçlu bulunmad›klar› gerekçesiyle idari yarg› 
mercilerinde 39 dava aç›lm›flt›r. Davalar›n tamam› karara ba¤lanm›fl ve
Bayraktar Grubu ile yap›lan protokol kapsam›nda davac›lar taraf›ndan 
davalardan feragat edilmifltir.

b. Ayflenur Esenler Demirel’den;

Fon Kurulunun 14 Nisan 2004 tarihli karar› ile; Ayflenur Esenler Demirel 
aleyhine 260 milyon YTL tutarl› iade tazmin bedelinin 6183 Say›l› Kanun 
hükümlerine göre takip ve tahsiline karar verilmifltir. 

Fon Kurulu karar›na istinaden 6183 Say›l› Kanun hükümlerine göre bafllat›lan
takiplerin iptali talebiyle Fon aleyhine 4 iptal davas› aç›lm›flt›r. Davalar›n tamam›
Fon lehine karara ba¤lanm›fl ancak 3 karar temyiz aflamas›nda Dan›fltay taraf›ndan
bozulmufltur.   

c. fievket Demirel Grubundan;

13 fiubat 2002 tarihli Fon Yönetim Kurulu karar› ile; fievket Demirel Grubu 
firmalar›ndan Akdeniz Sigorta’n›n Fona olan borçlar›n›n 6183 Say›l› Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsiline karar verilmifltir. 29 Mart 2005 tarihinde
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flirketin kanuni temsilcileri olan Neslihan Demirel ve Y›lmaz Kasap hakk›nda
3 milyon YTL tutar üzerinden takip ifllemlerine bafllan›lm›flt›r.

Fon Yönetim Kurulu karar›n›n iptali ile yap›lan takipler neticesinde tesis edilen
ifllemlerin iptalini teminen, borçlu flirket ve kanuni temsilcileri taraf›ndan Fon 
aleyhine 11 iptal davas› aç›lm›fl olup davalardan 7’si karara ba¤lanm›flt›r.

• Karara ba¤lanan 3 davada Fon ile fievket Demirel ve ba¤lant›l› flah›slar
aras›nda imzalanan 25 Nisan 2008 tarihli sulh ve ibra sözleflmesi gere¤ince
davalardan feragat edilmifltir. 

• Yurt d›fl› ç›k›fl yasa¤› iflleminin iptali talebiyle aç›lan di¤er 3 dava, 2’si
hakk›nda ret, 1’i hakk›nda iptal karar› verilerek sonuçlanm›flt›r. Ret kararlar›
davac›lar taraf›ndan, iptal karar› ise Fon taraf›ndan temyiz edilmifltir. 

• Ödeme emrinin iptali talebiyle aç›lan 1 davada ise ret karar› verilmifl, karar
davac› taraf›ndan temyiz edilmifltir. Dan›fltay, temyiz edilen karar ve karar›n
konusu olan ifllem hakk›nda yürütmenin durdurulmas›na karar vermifltir. 

d. Di¤er;
Fon Kurulunun 27 Temmuz 2006 tarihli karar› ile; Demirel Grubunun, Banque de
Camondo (Suisse)’yi sat›n almas› ile ilgili 7,2 milyon USD tutar›ndaki ödemenin
Egebank kayna¤›ndan karfl›land›¤› tespit edildi¤inden bu tutar›n Fon alaca¤›
say›lmas›na ve Bankan›n eski sahibinden tahsilini teminen, ihtiyati haciz de dahil
olmak üzere 6183 Say›l› Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmesine karar
verilmifltir. 

Fon Kurulu karar›n›n iptali ile takipler neticesinde tesis edilen ifllemler hakk›nda
borçlu taraf›ndan Fon aleyhine 3 dava aç›lm›flt›r. Ödemeye ça¤r› iflleminin iptali
talebiyle aç›lan davada talebin reddine karar verilmifl ve borçlu taraf›ndan temyiz
edilmifltir. Yurt d›fl› ç›k›fl yasa¤› iflleminin iptali talebiyle aç›lan davada ise ifllemin
iptaline karar verilmifl olup iptal karar› Fon taraf›ndan temyiz edilmifltir. 

4.5.1.3. 4389 Say›l› Kanunun 15/7-a Hükümlerine Göre Tesis Edilen
‹fllemlere Karfl› Aç›lan Davalar

Muhtelif Fon Kurulu kararlar› ve 4389 say›l› Kanunun 15/7-a maddesine istinaden
gerçeklefltirilen ifllemlere karfl› aç›lan davalar afla¤›da anlat›lmaktad›r.

• Merkezi ‹stanbul’da bulunan Demirel Grubuna dahil 10 flirketin yönetim ve 
denetimi Fon taraf›ndan devral›nm›flt›r. Bu ifllemlerle ilgili olarak idari ifllemin
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iptali talebiyle Fon aleyhine idari yarg› mercilerinde 10 iptal davas› aç›lm›flt›r.
Bu davalardan 1’inin reddine karar verilmifl, 1’i taraf teflkili sa¤lanamad›¤›ndan
ifllemden kald›r›lm›fl, 8’i hakk›nda ise yarg›lama süreci devam etmektedir. 

• fievket Demirel Grubuna dahil merkezi Isparta’da bulunan 9 flirketin yönetim
ve denetimi Fon taraf›ndan devral›nm›flt›r. Bu ifllemlerle ilgili olarak Fon 
aleyhine 9 iptal davas› aç›lm›flt›r. Bu davalarda Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri
Genel Kurulu, 17 Temmuz 2007 tarihinde her bir firma için yürütmenin 
durdurulmas› karar› vermifltir. 

fievket Demirel Grubuna dahil 9 firman›n temettü hariç ortakl›k haklar› ile 
yönetim ve denetiminin Fon taraf›ndan tekrar devral›nmas›na karar verilmifl ve
bu ifllemlerin iptali talebiyle 9 dava aç›lm›flt›r. 

25 Nisan 2008 tarihli Fon ile fievket Demirel ve arkadafllar› aras›nda imzalanan
sulh ve ibra sözleflmesi gere¤ince davac›lar taraf›ndan tüm davalardan feragat
edilmifltir.

4.5.1.4. 4389 Say›l› Kanunun 15/7-b Hükümlerine Göre Tesis Edilen 
‹fllemler ile ‹ade ve Tazmin Talebi ‹fllemlerine Karfl› Aç›lan 
Davalar

Egebank Teftifl Kurulu taraf›ndan düzenlenen raporlar ile Banka kay›tlar› üzerinde
yap›lan araflt›rma ve inceleme neticesinde Banka kayna¤› kullan›lmak suretiyle
Egebank hâkim ortaklar› ve hâkim ortak ba¤lant›l› firmalar hakk›nda 4389 Say›l›
Kanunun 15/7-b ve 5411 Say›l› Kanunun 134. maddeleri kapsam›nda edinildi¤i
tespit edilen menkul mal ve paralara Fon ad›na el konulmufl ve gayrimenkullerin
Fon ad›na devir ve tescil ifllemleri yap›lm›flt›r. 

BYM ve Banka Teftifl Kurulu raporlar›nda, Banka kayna¤› edindi¤i veya edindirdi¤i
tespit edilen Banka hâkim ortaklar›, yöneticileri ve banka kayna¤›n› edinen üçüncü
kifliler hakk›nda edinilen Banka kayna¤› ile do¤rudan edinilmifl menkul veya 
gayrimenkul bir mal›n bulunmamas› halinde, edinilen Banka kayna¤› tutar›
üzerinden 4389 Say›l› Kanunun 15/7-b maddesine istinaden borçland›r›larak,
edinilen/edindirilen kayna¤›n 6183 Say›l› Kanun hükümlerine göre ilgililerinden
tahsil edilmesi yönünde Fon Kurulu kararlar› tesis edilmifltir. Fon Kurulu 
kararlar›na istinaden Banka kaynaklar›n› edinen/edindirenler hakk›nda 6183 Say›l›
Kanun hükümlerine göre gerekli ifllemler tesis edilmifltir.  
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Söz konusu hükümler çerçevesinde gerçeklefltirilen ifllemlere karfl› aç›lan davalar
afla¤›da anlat›lmaktad›r;

• Banka kayna¤› kullan›lmak suretiyle Demirel Grubu flirketleri, Mehmet Sami
Erdem ve Bayraktar Grubu taraf›ndan edinilen 5 gayrimenkulün Fon ad›na
devir ve tescil ifllemlerinin iptaline iliflkin olarak Fon aleyhine idari yarg› 
mercilerinde 6 iptal davas› aç›lm›flt›r. 

Bu davalardan 2’sinden Mehmet Sami Erdem ve Bayraktar Grubu ile yap›lan 
protokoller gere¤ince feragat edilmifl, 1’i ise davac› taraf›ndan takip
edilmedi¤inden Mahkeme taraf›ndan ifllemden kald›r›lm›flt›r. Di¤er 3 dava da
ise yarg›lama devam etmektedir. 

• Banka kaynaklar› kullanarak edindikleri veya edindirdikleri muhtelif 
malvarl›klar› hakk›nda yap›lan ifllemler nedeniyle  Fon aleyhine 22 iptal davas›
aç›lm›flt›r. Bu davalardan 3’ü süre yönünden reddedilerek kesinleflmifl, 1’i ret ile
sonuçlanm›fl ve di¤er davalarda ise Mehmet Sami Erdem ve Bayraktar Grubu ile
yap›lan protokol kapsam›nda davac›lar taraf›ndan feragat edilmifltir.

• fievket Demirel Holding’in pay devir sözleflmeleri ile edindi¤i Egebank
hisselerini Üniversal Yat›r›m Holding’e sat›fl ifllemi ile fievket Demirel’in 
Üniversal Holding’teki hisselerini Yahya Murat Demirel’e devri iflleminin iptali
ve fievket Demirel Holding’in ortaklar› fievket Demirel, Neslihan Demirel,
fiehriban Nihan Atasagun, Y›lmaz Kasap, Hasan Hüseyin Uysal ve Adnan
Çomako¤lu’nun 260 milyon YTL tutar›ndaki iade ve tazmin tutar›ndan
sorumlu tutulmas› ile ilgili olarak 6183 Say›l› Kanun hükümleri uyar›nca
bafllat›lan takip ifllemleri ve bu ifllemlere iliflkin olarak al›nan Fon Kurulu
karar›n›n iptali talebiyle 5 dava aç›lm›flt›r. fievket Demirel Grubu ile yap›lan
sulh ve ibra sözleflmesi gere¤ince bu davalardan feragat edilmifltir. 

• Göltafl Çimento'ya aktar›lan 59 milyon YTL tutar›ndaki kayna¤›n Fon alaca¤›
say›lmas›na, bu tutar›n 6183 Say›l› Kanun hükümlerine göre tahsiline karar 
verilmifltir. Bu karar ve karar gere¤i gerçeklefltirilen ifllemlerin iptali talebiyle
fievket Demirel taraf›ndan Dan›fltay’da davalar aç›lm›flt›r. 

25 Nisan 2008 tarihli sulh ve ibra sözleflmesi gere¤ince bu davalardan feragat
edilmifltir. 
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4.5.1.5. Yurt D›fl› Davalar›

BGBI Davalar›: Egebank’›n eski yönetimi döneminde, yurt d›fl›nda yap›lm›fl olan
bir tak›m bankac›l›k ifllemleri (forfaiting) sebebiyle BGBI ile yaflanan uyuflmazl›¤a
iliflkin olarak Lüksemburg ve ‹ngiltere Mahkemelerinde bafllat›lan iki ayr› dava
bulunmaktad›r.

Cayman Adalar›’nda Aç›lan Dava: Yahya Murat Demirel’in Cayman Adalar›’nda
da mal varl›¤›n›n bulundu¤u tespit edilmifl, bunun üzerine söz konusu 
malvarl›¤› hakk›nda 2005 y›l› sonunda yasal takibe bafllanm›flt›r. Bu kapsamda
yabanc› bir finansal kurulufl bünyesindeki özel nitelikli emanet hesaplar›nda tespit
edilen 24 milyon USD’nin tahsili için hukuki takip bafllat›lm›flt›r. 

Bu çerçevede; Yahya Murat Demirel aleyhine Türkiye’de al›nan Mahkeme karar›n›n
Cayman Adalar›nda tenfizi için baflvuruda bulunulmufl olup ayr›ca söz konusu
hesaplardaki paralar›n Egebank kaynakl› oldu¤u da iddia edilmifltir. 

Cayman Adalar›nda yap›lan yarg›lama süreci sonucunda söz konusu hesaplar 
üzerine tedbir konulmufl ve Fonun tenfiz talebi kabul edilmifltir. Mahkeme karar›
temyiz edilmifl olup di¤er ba¤lant›l› konu ve taleplere iliflkin yarg›lama süreci ise
halen devam etmektedir.

‹ngiltere’de Aç›lan Dava: Bank Ekspres’ten kullan›lan ve Yahya Murat Demirel’in
flahsi hesaplar›na aktar›lan kredilerle ilgili olarak 20 Kas›m 2001 tarihli Mahkeme
karar› ile ilgili ‹ngiltere’de tenfiz ifllemleri bafllat›lm›fl, 13 Eylül 2005 tarihinde
yabanc› bir bankaya Egebank’›n yönetim ve denetiminin Fon taraf›ndan
devral›nmas› sebebiyle Bankan›n Yahya Murat Demirel’den olan hak ve
alacaklar›n›n Fon taraf›ndan takip edildi¤i bildirilmifl ve Yahya Murat Demirel’e ait
hesaplar›n dondurulmas› talep edilmifltir.

Bunu takiben, Türk Mahkemesince verilen karar›n tenfizi için Fon ad›na
‹ngiltere’de dava aç›lm›fl, yarg›lama neticesinde Yahya Murat Demirel’in mal
varl›klar›na iliflkin ‹ngiliz Mahkemesince 16 Aral›k 2005 tarihinde; 

• Yahya Murat Demirel’in ‹ngiltere ve Galler’de bulunan 46 milyon USD’ye
kadar olan hiçbir mal›n› ülke d›fl›na ç›karmamas›na,

• ‹ngiltere ve Galler içinde veya d›fl›nda bulunan ayn› de¤ere kadar olan hiçbir
eflyas›n› elden ç›karmamas›na,



• Bu eflyalar üzerinde ifllem yapmamas› ve de¤erini düflürememesine 
karar verilmifltir. 

Yahya Murat Demirel Mart 2006’da ‹ngiltere’deki davan›n reddi için baflvuruda
bulunmufl ancak baflvuru ‹lk Derece Mahkemesi ile ‹stinaf ve Temyiz
Mahkemelerince reddedilmifl olup hukuki süreç halen devam etmektedir.

4.5.2. Tahsili Gecikmifl Kurumsal Alacaklara ‹liflkin Dava ve Takipler
Kurumsal kredi alacaklar› ile ilgili olarak; Egebank’tan 692 icra dosyas› ile 128
dava dosyas› devir ve temlik al›narak takip edilmeye bafllanm›flt›r. 

Fonun devrald›¤› kurumsal alacaklar›n çözümlenmesi kapsam›nda birinci ve 
ikinci alacak sat›fl ihaleleri yap›lm›fl, dosyalar varl›k yönetim flirketlerine devir ve
temlik edilmifltir. Dosya konusu alacaklar›n temlik ifllemlerinin tamamlanmas›n›
takiben hukuki takipler de varl›k yönetim flirketleri taraf›ndan yürütülmeye
bafllanm›flt›r. 

Alacak sat›fl ihaleleri kapsam› d›fl›nda kalan ve 2004 Say›l› Kanununa göre takip
edilen icra dosyalar›; Fon Kurulunun 19 Temmuz 2007 tarihli karar› kapsam›nda
Fon alaca¤›n›n daha etkili takibinin sa¤lanmas› için 2004 Say›l› Kanun uyar›nca
yap›lan ifllemlere kald›¤› yerden devam etmek kayd›yla 6183 Say›l› Kanuna göre
takip edilmesine karar verilmifl ve bu kanun kapsam›nda takip ve tahsil
ifllemlerine bafllanm›flt›r.

4.5.3.Tahsili Gecikmifl Bireysel Alacaklara ‹liflkin Dava ve Takipler
Egebank’ta takip ve tahsil ifllemlerine bafllanan bireysel kredi alacaklar› 2001
y›l›nda Fon taraf›ndan devir ve temlik al›nm›flt›r. Bu dosyalar›n büyük bölümünü
Fona geçen bankalar›n taflra flubelerine ait sorunlu kredilerin oluflturmas› 
sebebiyle, hukuki ifllemlerinin takibi de Türkiye’nin farkl› yerlerindeki sözleflmeli
avukatlar arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r. Kurumsal kredi dosyalar› ile ba¤lant›l› olan
dosyalar haricinde, Fon avukatlar› taraf›ndan fiilen takip edilen bireysel kredi
dosyas› bulunmamaktad›r.
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4.6. BANKANIN YÖNETSEL OPERASYONEL FAAL‹YETLER‹ VE VARLIKLARI ‹LE 
‹LG‹L‹ DAVA VE TAK‹PLER

Fon nezdinde, Banka hâkim ortaklar›ndan alacaklar›n ve Banka 
bilançosundan Fon aktifine devral›nan varl›klar›n geri kazan›m›na iliflkin  davalar›n
yan› s›ra, Egebank’›n operasyonel faaliyetleri ile personel ifllemlerinden kaynaklanan
ve Egebank’›n çözümleme sürecinde di¤er hukuk dosyalar›yla birlikte Fon taraf›ndan
devral›nm›fl kredi d›fl› dava ve takip dosyalar› da bulunmaktad›r. 

Egebank’tan devral›narak, takip edilmekte olan toplam 166 kredi d›fl› dava ve icra
takibi mevcut olup bu davalar;

• Off-shore hesaplar›ndan kaynaklanan mali sorumluluk ve rücu davalar›,
gayrimenkul mülkiyetinden kaynaklanan kira, ecrimisil ve benzer konulu 
alacak davalar›,

• ‹hbar tazminat›, e¤itim gideri, cezai flart ve benzer konulu ifl davalar›,

• Tapu iptali ve tescil, paydafll›¤›n giderilmesi, müdahalenin men’i, tahliye,
Masak tedbirlerinin kald›r›lmas› ve benzer konulu gayrimenkul davalar›,

• ‹dari ifllemin iptali, ödeme emri, vergi ve harç iptali gibi idari davalar,

• Personelin görevi kötüye kullanmas›, emniyeti suistimal, zimmet gibi
fiillerden kaynaklanan davalar, idari para cezas› ve trafik cezalar›n›n iptali ve
benzer ceza davalar›,

• fiikayet, itiraz›n iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali, istirdat gibi di¤er
davalar 

olmak üzere çok çeflitli tür ve konular içermektedir.

Yurt D›fl›nda ‹kame Edilen Aleyhe Davalar: Egebank'›n yurt d›fl›ndaki 10
temsilcili¤inin mimarl›k ve müteahhitlik iflleri kapsam›nda verildi¤i iddia edilen
hizmetlerin karfl›l›¤› olarak 800 bin DEM için Almanya’da alacak davas› aç›lm›flt›r.
Yarg›lama devam ederken Fon Kurulu karar› kapsam›nda 50 bin EUR ödenmesi
karfl›l›¤›nda sulh olunmufltur. 

Egebank’›n eski yönetimi döneminde verilen hukuki dan›flmanl›k hizmet
bedellerinin ödenmedi¤i iddias›yla Almanya’da 537 bin DEM için alacak davas›
aç›lm›flt›r. Yarg›lama sonucunda 29 A¤ustos 2007 tarihinde, davac›ya 189 bin EUR
as›l alacak ve as›l alacak üzerinden 20 Haziran 2000 tarihinden itibaren yüzde 4
faiz ödenmesine karar verilmifltir.
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1928 y›l›nda kurulan Egebank, 1990 y›l›nda Bayraktar Grubu taraf›ndan, 1998
y›l›nda ise Demirel Grubu taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r. 1990’l› y›llar boyunca Banka
kaynaklar› hâkim ortaklar taraf›ndan yo¤un bir flekilde istismar edilmifl olup bu
süreç Bankan›n 1999 y›l›nda Fona devredilmesiyle sonlanm›flt›r.

1994 krizinin hemen ard›ndan Bankan›n yükümlülüklerini yerine getiremeyece¤i
belirlenmifl ve 20 Haziran 1994 tarihinde yak›n izleme kapsam›na al›nm›flt›r.
Önemle vurgulanmal›d›r ki; Egebank’›n yak›n izlemeye al›nmas›n›n nedeni
1994’deki krizin olumsuz etkilerinden ziyade, Bankan›n maruz kald›¤› hâkim
ortak istismar›d›r. 

1994 y›l›ndan 1998 y›l›na kadar özellikle Egebank’ta hâkim ortak istismar›n›
engellemeye yönelik Hazine uyar›lar› sonuç vermemifl, aksine son verilmesi 
istenen uygulamalar artarak  devam etmifltir.

Bayraktar Grubu, yak›n izleme kapsam›nda bulunan ve sorunlar› artarak devam
eden Bankay›, 1998 y›l›nda Demirel Grubuna satm›flt›r. Egebank’›n Bayraktar
Grubundan Demirel Grubuna devrine iliflkin iki önemli husus vard›r; 

Birinci husus, Egebank’›n hisselerinin do¤rudan sat›n al›nmas› yerine, Bankan›n
sahibi konumunda bulunan flirketlerin sat›n al›nmas›d›r. Böylece, izne tabi Banka
devir ifllemleri by-pass edilerek 3182 Say›l› Kanun Bayraktar ve Demirel Grubu
taraf›ndan dolan›lm›flt›r.

‹lerleyen süreçte kamu otoriteleri, 3182 Say›l› Kanunda yer almayan dolayl› pay
edinimini, 4389 Say›l› Kanunun 8. maddesinin 2/a f›kras›yla düzenlemifl ve
böylece bankalar›n gerek do¤rudan gerekse dolayl› devrine iliflkin ifllemler
BDDK’n›n iznine tabi k›l›nm›flt›r. 

‹kinci husus, Egebank’›n tamamen Banka kaynaklar› kullan›larak sat›n al›nmas›d›r.
Bu ifllem, Banka yönetimi Bayraktar Grubunda iken Demirel Grubu flirketlerine
kredi tahsisi ve Bayraktar Grubunun Bankaya olan borçlar›n›n Demirel Grubu
taraf›ndan üstlenilmesi suretiyle gerçeklefltirilmifltir. 

Bankan›n sat›n al›nmas›nda kullan›lan Banka kaynaklar›n›n yan› s›ra Demirel
Grubu döneminde paravan firmalar kullan›lmak suretiyle Demirel Grubuna dolayl›
yollardan kaynak aktar›lm›fl, Banka kaynaklar›n›n, Gruba ait muhtelif firmalar›n
kredi faizlerinin ödenmesinde kullan›ld›¤› ve karfl›l›kl› (back to back)
kredilendirme ile yine Grup firmalar›na kaynak aktar›ld›¤› tespit edilmifltir. 

GENEL DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ
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Egebank’›n Demirel Grubuna geçmesinden yaklafl›k 1 y›l sonra Haziran 1999 
tarihinde Banka zarar›, ödenmifl sermayenin yaklafl›k befl kat›na ulaflm›fl ve plase
edilen her 100 YTL’nin 52 YTL’si zarara dönüflmeye bafllam›flt›r. Bu durum Demirel
Grubu döneminde artarak devam eden hâkim ortak istismar›n›n bir sonucudur.

3182 Say›l› Kanunun 64. maddesi kapsam›nda yak›n izlemeye al›nd›¤›
20 Haziran 1994 tarihinden itibaren, an›lan madde kapsam›nda öngörülen
önlemlerin al›nmas›ndan bilinçli olarak imtina eden, kaynaklar› dönemin hâkim
ortak gruplar› yarar›na kullan›lan ve bu kullan›m›, mudilerden sa¤lanan
kaynaklara da sirayet eden Bankan›n içinde bulundu¤u durum gözetilerek;
Egebank’›n temettü hariç ortakl›k haklar› ile yönetim ve denetimi 21 Aral›k 1999
tarihinde Fona devredilmifltir.

Haz›rlanan pek çok BYM raporu ve devir sonras› yap›lan araflt›rma ve incelemeler
göstermifltir ki hâkim ortak istismar›, Bayraktar Grubu yönetimindeyken bafllam›fl
Bankan›n Demirel Grubuna sat›lmas›ndan sonra da devam etmifl ve Fona devrin
temel nedenini oluflturmufltur. 1994 – 1999 döneminde y›llar itibar›yla hâkim
ortak gruplar›na kulland›r›lan krediler h›zla yükselmifl, 1999 y›l›nda 286 milyon YTL
tutar›ndaki toplam kredi portföyünden Demirel Grubu ile ba¤lant›l› firmalara
do¤rudan, karfl›l›kl› (back to back) ve fiduciary gibi dolayl› ifllemler vas›tas›yla
kulland›r›lan nakdi kredi miktar› 154 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r.

Ayr›ca, Banka kaynaklar›n›n do¤rudan ve dolayl› yollardan Banka hâkim
ortaklar›na kulland›r›lmas›n›n yan› s›ra riskin yönetilememesi, yo¤un flubeleflme
faaliyeti, yüksek mevduat faizi, çok büyük boyutlara ulaflan reklam, onar›m ve
dekorasyon harcamalar›n› da göz ard› etmemek gerekmektedir. Tüm bu ifllemler
için gerekli kaynak ise yüksek faizli ve k›sa vadeli mevduat toplanarak sa¤lanm›flt›r.
Bu durum, geçmifl y›llardan süregelen birikmifl zarar›n mali bünye üzerindeki
olumsuz etkileri ile de birleflince özkaynaklar h›zla erimifl, Banka had safhada
likidite yetersizli¤i ile karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Suistimal ve kaynaklar›n israf›,
Bankay› fiili olarak bat›k duruma getirmifltir. Bankan›n Fona devrine yol açan 
tüm bu ifllemler ise Banka yönetimi taraf›ndan çeflitli muhasebe oyunlar›yla 
perdelenmeye çal›fl›lm›flt›r.

31 Aral›k 1998 tarihi itibar›yla Bankan›n negatif (-) 93 milyon YTL olarak görünen
özkaynak toplam›, Fona devredildi¤i 21 Aral›k 1999 tarihi itibar›yla negatif (-)
618 milyon YTL olmufltur. Bankan›n Fona devir tarihi itibar›yla özkaynak aç›¤›
666 milyon YTL olup bu tutar Banka ödenmifl sermayesinin 27 kat›d›r. Yap›lan



sermaye art›r›mlar› fiktif kârlardan, fiduciary ifllemlerden, flirketlere verilen
kredilerden ve karfl›l›kl› (back to back) ifllemlerden karfl›land›¤›ndan bunlar›n mali
bünyeye herhangi bir katk›s› olmam›flt›r.

Egebank’›n Fona devrinden sonra, Bankan›n devir tarihi itibar›yla mali tablolar›
yeniden düzenlenmifltir. BYM taraf›ndan haz›rlanan duru bilançoya göre,
21 Aral›k 1999 tarihi itibar›yla dönem zarar› 647 milyon YTL olup aktifin yüzde
57,2’sini oluflturmaktad›r. Öte yandan, Bankan›n Fona devir öncesi kay›tlar›na
göre 84 milyon YTL olarak hesaplanan dönem zarar›n›n, yaklafl›k yedi kat artarak
647 milyon YTL’ye ulaflmas›, Banka eski yönetimi taraf›ndan mali tablolarda
yap›lan tahrifat› çarp›c› bir flekilde ortaya koymaktad›r.

Egebank Fona devrolduktan sonra vakit kaybedilmeden mali bünyesinin
rehabilitasyonu ve sisteme geri kazand›r›lmas› çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. Bu
kapsamda, sat›fl ifllemleri ve sat›fl süreci planlanm›flt›r. Ancak, ön teklifi kabul
edilen potansiyel al›c›lar taraf›ndan yap›lan incelemelerin sonucunda Egebank için
herhangi bir sat›n alma talebi olmam›flt›r. 

Sat›fl›n gerçekleflmemesi üzerine, 20 fiubat 2001 tarihinde Sümerbank çat›s› alt›nda
tüm aktif ve pasifleriyle devren birlefltirilmifl ve Bankan›n mevduat kabul etme ve
bankac›l›k ifllemleri yapma izinleri kald›r›lm›flt›r. Böylece Egebank’›n tüzel kiflili¤i
fiilen sona ermifltir. 

Egebank ile birlikte toplam alt› Fon bankas›n›n birleflmesinden do¤an birleflik
Sümerbank hisseleri 10 A¤ustos 2001 tarihinde OYAK’a sat›lm›flt›r. OYAK’›n sat›n
almad›¤› bilanço kalemleri ise Fona devredilmifltir. 

Sat›fl flartlar›na ba¤l› olarak birleflik Sümerbank bilançosundan ç›kar›lan Egebank
kaynakl› 278 gayrimenkul, 10 ifltirak ve 8.520 adet tahsili gecikmifl hâkim ortak,
kurumsal ve bireysel kredi alaca¤› devir temlik yoluyla Fon aktifine al›nm›flt›r. 

Fiili devir ifllemlerinin tamamlanmas›n›n hemen sonras›nda bu varl›klar›n etkin 
ve verimli bir flekilde çözümlenmesi için Fon taraf›ndan çok yönlü çözümleme
faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir. Bu kapsamda, gayrimenkul ve ifltiraklerin sat›fl›na,
tahsili gecikmifl alacaklar›n tahsili ifllemlerine bafllanm›flt›r. 

30 Haziran 2009 itibar›yla gayrimenkul çözümlemelerinden elde edilen toplam
gelir 17,5 milyon USD’dir. Yine ayn› tarih itibar›yla ifltirak çözümlemelerinden elde
edilen toplam gelir  ise 15,4 milyon USD’ye ulaflm›flt›r. Egebank gayrimenkuller
portföyünün kay›tl› de¤er üzerinden yüzde 97’si, ifltirakler portföyünün kay›tl›
de¤er üzerinden yüzde 51’i çözümlenmifltir. 
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Bankan›n Fona devrinin akabinde gerek BYM ve gerekse Fon taraf›ndan
gerçeklefltirilen incelemeler sonucunda hâkim ortak grubu taraf›ndan istismar 
edildi¤i tespit edilen Banka kaynaklar›n›n iade ve tazmini talep edilmifltir. ‹ade ve
tazmin talebinin sonuçsuz kalmas› nedeniyle, bahse konu zararlar›n minimize
edilmesi için h›zl› bir geri kazan›m sürecine girilmifltir.

Banka hâkim ortaklar› Bayraktar Grubu, Mehmet Sami Erdem ve Demirel
Grubundan alacaklar›n geri kazan›m›nda, idari ve hukuki pek çok yönteme
baflvurulmufltur. 

Devral›nan alaca¤›n tahsilini sa¤lamak amac›yla yürütülen hukuki sürecin yan›
s›ra, idari yollardan tahsilat sa¤lamak amac›yla Demirel Grubu ile 2005 y›l›na
kadar çeflitli tarihlerde görüflmeler yap›lm›fl, ancak mutabakat sa¤lanamam›flt›r.
Demirel Grubundan 2004, 6183 ve 4389 Say›l› Kanunlar kapsam›nda yap›lan 
tahsilatlar›n toplam› 42,8 milyon USD’dir. Bu tutar›n 7,7 milyon USD’lik k›sm›,
alacaklar›n Fona devri öncesinde Egebank taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

Egebank’›n di¤er hâkim ortaklar› olan Bayraktar Grubu ve Mehmet Sami Erdem ile
ayr› ayr› protokoller imzalanm›flt›r. ‹mzalanan protokoller çerçevesinde,
Bayraktar Grubundan 25 milyon USD, Mehmet Sami Erdem’den ise
8,8 milyon USD tahsilat sa¤lanm›flt›r. Protokol öncesi Mehmet Sami Erdem’den
yasal takip yolu ile yap›lan 3,8 milyon USD tahsilat ile birlikte toplam
12,6 milyon USD tahsilat yap›lm›flt›r.

Ayr›ca, fievket Demirel ve aile fertlerinden ilgili kanunlar›n Fona vermifl oldu¤u
yetkiler çerçevesinde 62,4 milyon YTL tahsilat yap›lm›flt›r. Bu tahsilat daha sonra
taraflar aras›nda uzlaflma bedeli olarak kabul edilmifl ve 25 Nisan 2008 tarihinde
sulh ve ibra sözleflmesi imzalanm›flt›r. Böylece Fona devir sonras› hâkim ortak
alacaklar›ndan toplam 124 milyon USD tutar›nda tahsilat yap›lm›flt›r.

Fon taraf›ndan Egebank’a ait tahsili gecikmifl kurumsal alacaklar›n geri kazan›m›
için gerçeklefltirilen faaliyetler neticesinde, devral›nan 905 adet firmadan tahsili
gecikmifl alacaklar›n 96’s› tasfiye edilmifl, 707’si alacak sat›fl ihaleleri kapsam›nda
varl›k yönetim flirketlerine sat›lm›flt›r. 34 adet firma 6183 Say›l› Kanun
kapsam›nda takip edilmekte, 71 adet firman›n çözümlemesi devam etmektedir. 

Egebank’tan toplam 7.570 adet tahsili gecikmifl bireysel kredi alaca¤›
devral›nm›flt›r. Yap›lan çözümleme faaliyetleri ve hukuki takipler sonucu,
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2,4 milyon USD tahsilat sa¤lanm›flt›r. Halihaz›rda Fon bünyesinde çözümlemesi
devam eden 787 bin YTL muhasebe devir bakiyeli alaca¤›n tasfiyesine
çal›fl›lmaktad›r.  

Hâkim ortaklardan bir bölümü ile imzalanan protokoller sonucunda takip edilen
davalar›n bir k›sm›ndan feragat edilmifltir. Banka hâkim ortak ve yöneticilerine
karfl› bulunan toplam 5 mali sorumluluk, 1 iade ve tazmin ile 12 flahsi iflas davas›
ve çeflitli alacak davalar› aç›lm›flt›r. 

Bilindi¤i üzere Fonun, yönetim ve denetimini devrald›¤› bankalarla ilgili misyonu,
tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyarak, kamuya en az maliyetle ve en
k›sa sürede bu bankalar› çözümlemektir.

Egebank’›n çözümleme süreci Fona devredilmesiyle bafllam›fl, Bankan›n mali
bünyesinin rehabilite edilerek sat›fla haz›rlanmas›yla devam etmifl ve daha sonra
Sümerbank çat›s› alt›nda di¤er befl Fon bankas›yla birlefltirilip sat›lmas›yla
sonlanm›flt›r. Varl›klar›n çözümleme ifllemleri ise halen devam etmektedir.
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15/7-a Maddesi Uygulama Yetkisi: Mülga 4389 Sayılı Kanunun 15/7-a maddesi ile
Fona, alaca¤ının tahsili bakımından yarar görmesi halinde ve kendisine borçlu olup
olmadıklarına bakılmaksızın, hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden
bir bankanın;

a. Yönetim ve denetimine sahip oldu¤u ifltiraklerinin, 

b. Yönetim ve denetimini do¤rudan veya dolaylı olarak tek baflına veya birlikte
elinde bulunduran tüzel kifli ortaklarının, 

c. Gerçek ve tüzel kifli ortaklarının yönetim ve denetimini do¤rudan ya da dolaylı
olarak tek baflına veya birlikte elinde bulundurdukları flirketlerin ortaklarının, bu
flirketlerde sahip oldukları hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına iliflkin 

temettü hariç ortaklık hakları ile bu flirketlerin yönetim ve denetimini devralma
yetkisi verilmifltir. 

Fon, belirtilen flirketlerin yalnızca temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve
denetimini devralmaktadır, flirketlerin hisselerinin mülkiyeti Fona geçmemektedir. 

Fon, 15/7-a maddesi kapsamında yönetim ve denetimini devraldı¤ı flirketleri veya
varlıklarını satarak kendisine olan borcundan mahsup etme yetkisine sahiptir. 

15/7-b Maddesi Uygulama Yetkisi: Mülga 4389 Sayılı Kanunun 15/7-b maddesi
ile, hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın hâkim
ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, flubeler, di¤er
yetkili ve görevliler aracılı¤ıyla veya sair suretlerle, 

a. Banka kaynaklarını ve varlıklarını do¤rudan veya üçüncü kiflilere rehnetmek,
teminat göstermek, 

b. Ekonomik gücü olmayan kiflilere kredi vermek, 

c. Karflılı¤ında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, 

d. Yurt içi veya yurt dıflı banka ve mali kurulufllar nezdinde depo veya sair
adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair flekillerde
kullanmak 
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suretiyle veya baflkaca dolanlı ifllemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kiflilere
edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka
kaynakları ve varlıkları nedeniyle do¤an alacak “Fon Alaca¤ı” olarak düzenlenmifltir.

“Fon Alaca¤ı” olarak kabul edilen bu alacaklar hakkında, 6183 Sayılı Kanun
hükümleri uygulanması öngörülmüfltür. 

Fon, bu para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyati haciz koymaya, muhafaza
altına almaya ve alaca¤ına veya bu bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına
mahsuben bu alacakları devralmaya yetkili kılınmıfltır.

Di¤er taraftan anılan bentte, Fona devredilen bankaların kaynaklarının kullanılması
sonrasında, yukarıda sayılan kiflilerin edindikleri ve edindirdikleri mal, hak ve
alacaklar da “Fon Alaca¤ı” olarak kabul edilmifl, bunların üçüncü kiflilere devri Fona
karflı hükümsüz sayılmıfltır. 

Ayrıca, Kanunda sayılan kiflilerin emir ve talimatı altında çalıflan kiflilerin ortak ve
yönetici olarak göründü¤ü flirketlere aktarılan kaynaklar da “Fon Alaca¤ı” olarak
kabul edilmifltir.

3182 Say›l› Kanunun 64/1 Maddesi: 3182 Sayılı Kanun, 2 Mayıs 1985 tarihinde
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlü¤e giren Bankalar Kanunudur. 3182 Sayılı
Kanunun 538 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de¤iflik 64. maddesinin 1
numaralı fıkrası, denetlemeler sonucunda bir bankanın mali bünyesinin ciddi bir
flekilde zayıflamakta oldu¤unun tespit edilmesi halinde, Bakana, banka yönetim
kurulundan belirli tedbirleri almasını isteme, bankanın yönetim kurulu, müdürler
kurulu veya denetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen görevden alarak  veya
yönetim ve denetim kurulu üye sayısını artırarak bu kurullara üye atama, kanunî
karflılık yükümlülüklerini TCMB'nin de görüflünü alarak cezai faizlerini kaldırmak
suretiyle erteleme veya düflürme de dahil olmak üzere mali bünyenin takviyesi için
gerekli tüm tedbirleri alma yetkisini veren bir düzenlemedir. 

3182 Say›l› Kanunun 64/2 Maddesi: 3182 Sayılı Kanunun 538 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile de¤iflik 64. maddesinin 2 numaralı fıkrası, Bakana, mali
durumu ciddi bir flekilde bozulan bankanın yönetimini TCMB'nin de görüflünü
alarak Fona devretme veya bankanın mevduat kabul etme ve bankacılık ifllemleri
yapma yetkisinin kaldırılmasını Bakanlar Kurulundan isteme yetkisi veren bir
düzenlemedir. 
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4389 Say›l› Kanun ile Fona Verilen Yetkiler: 23 Haziran 1999 tarih ve
23734 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlü¤e giren Bankalar Kanunudur.
4389 Sayılı Kanun ile Fona tanınan temel yetkiler sınırlayıcı olmamak kaydıyla
afla¤ıda belirtilmifltir.

1- Kendisine devredilen bankalar ile ilgili; 

a. Hisselerini devralma,

b. Mali bünyesini güçlendirme ve yeniden yapılandırma,

c. Satıflı, devri ve baflka bir banka ile birlefltirme, 

d. Devraldı¤ı alacakları paraya çevirme, 

e. Devraldı¤ı varlıklarını çözümleme.

2- Banka kaynaklarının istismarı durumunda;

a. Banka hâkim ortaklarından lehlerine kullandıkları banka kaynaklarının
iade ve tazminini isteme,

b. Kanunda sayılan kiflilerden mal beyanı talep etme,

c. Bu kifliler hakkında ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz ve yurt dıflına çıkıfl
yasa¤ı uygulanmasını talep etme.

3- Kendisine devredilen bankadan devraldı¤ı ya da Kanundan kaynaklanan
alacaklarının tahsiline iliflkin;

a. 6183 Sayılı Kanun hükümlerini uygulama yetkisi baflta olmak üzere,
Kanunda belirtilen özel nitelikte yetkileri kullanma,

b. Kanunda belirtilen kiflilerin hissedarı oldu¤u flirketlerin temettü hariç
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimlerini devralma, bu flirket varlıklarının
satıflı baflta olmak üzere, Kanunda belirtilen yetkileri kullanma,

c. Banka kayna¤ının dolanlı kullanımı durumunda, bundan kaynaklanan Fon
alacaklarını Kanunda belirtilen özel nitelikli yetkileri de kullanarak tahsil
etme.
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4- Bankalar nezdindeki tasarruf mevduatını sigortalama, sigorta primlerini
tahsil etme ve risk gerçekleflti¤inde bu türden mevduatı hak sahiplerine ödeme.

5- Bankacılık ifllemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların
iflasını talep etme, iflas kararı verilmesi halinde Kanunda belirtilen özel nitelikte
yetkileri de kullanarak bankanın iflas tasfiyesini yürütme.

4389 Say›l› Kanunun 14/3 Maddesi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumunun, bir bankanın;

a. 4389 Sayılı Bankalar Kanununun 14. maddesinin 2 numaralı fıkrası
kapsamında alınması istenen tedbirleri kısmen ya da tamamen almadı¤ını, bu
tedbirlerin kısmen veya tamamen alınmıfl olmasına ra¤men mali bünyesinin
güçlendirilmesine imkan bulunmadı¤ını ya da mali bünyesinin bu tedbirler
alınsa dahi güçlendirilemeyecek derecede zayıflamıfl oldu¤unu,

b. Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremedi¤ini,

c. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında BDDK tarafından belirlenecek
de¤erleme esasları çerçevesinde yükümlülüklerinin toplam de¤erinin
varlıklarının toplam de¤erini afltı¤ını,

d. Faaliyetine devamının mevduat sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven
ve istikrarı bakımından tehlike arzetti¤ini

tespit etti¤i takdirde, BDDK'nın en az befl üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan
kararla temettü hariç ortaklık hakları ile bankanın yönetim ve denetimini Fona
devretme veya bankacılık ifllemleri yapma ve/veya mevduat kabul etme iznini
kaldırma yetkisini içermektedir.  

4389 Say›l› Kanunun 14/4 Maddesi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumunun, bir bankanın yönetim ve denetimini do¤rudan ya da dolaylı olarak, tek
baflına veya birlikte elinde bulunduran ortakların, banka kaynaklarını bankanın
emin flekilde çalıflmasını tehlikeye düflürecek biçimde do¤rudan veya dolaylı olarak
kendi lehlerine kullandıklarını veya bankayı bu suretle zarara u¤rattıklarını tespit
etti¤i takdirde BDDK'nın, en az befl üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan kararla
bunların temettü hariç ortaklık hakları ile bankanın yönetim ve denetimini Fona
devretme yetkisini içermektedir.
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5411 Say›l› Kanun: 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 (1. Mükerrer) sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanarak yürürlü¤e giren Bankacılık Kanunudur. 5411 Sayılı Kanun
genel itibarıyla yürürlükten kaldırdı¤ı 4389 Sayılı Kanuna paralel düzenlemeler
içermekle birlikte, Fon açısından bazı önemli yenilikler de getirmifltir. 

6183 Say›l› Kanun Uygulamas›: 6183 Sayılı Kanun esasen, devlete, il özel
idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait
mahkeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i
kamu alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan do¤anlar
dıflında kalan ve kamu hizmetleri icrasından do¤an di¤er alacakları ile bunların takip
masrafları hakkında uygulanan bir kanundur. 

Anılan Kanun, belirtilen alacakların tahsiline iliflkin özel takip usulleri ve özel
yetkiler içermektedir. Bu Kanunda düzenlenen en önemli yetki ise, kamu
kuruluflunun takip ifllemlerini icra dairesi aracılı¤ıyla de¤il do¤rudan kendisinin
yürütmesidir. 6183 Sayılı Kanunda, kamu kurulufllarına, Kanun kapsamındaki
alacaklarının tahsiline iliflkin, borçlunun malları üzerine ihtiyati haciz uygulama,
haczetme ve nihai olarak da satarak alaca¤ını tahsil etme imkânı tanınmıfltır. Di¤er
bir ifadeyle, 6183 Sayılı Kanun, kamu kurulufllarına tahsil sürecini hızlandırıcı ve
etkinlefltirici bir takım yetkiler tanımaktadır. 

6183 Sayılı Kanunda, Fon alacakları Kanun kapsamında sayılmamıfl olmakla
birlikte, 4389 ve 5411 sayılı kanunlarda, Fonun bir kısım alacaklarının tahsili
amacıyla Fona 6183 Sayılı Kanun hükümlerini uygulama yetkisi verilmifltir. Fon bu
yetkiye istinaden, anılan Kanun kapsamında yer alan alacaklarının tahsiline yönelik
do¤rudan takip bafllatabilmekte, anılan Kanunda belirtilen, ihtiyati haciz, haciz, satıfl
gibi yetkileri kullanarak alaca¤ını daha etkin bir flekilde tahsil etmeyi
amaçlamaktadır. 

Alacak Sat›fl›: Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona
devredilen bankalardan devralınan tahsili gecikmifl alacakların ihale yoluyla satıfla
çıkarılması ve satıfl iflleminin gerçeklefltirilmesi sürecidir.

Kesin Sat›fl Yöntemiyle Alacak Sat›fl›: Alıcı (varlık yönetim flirketi) ile satıcı (Fon)
arasında imzalanan bir sözleflme kapsamında, satıcı tarafından satıfl portföyünü
oluflturan kredi alacaklarının, her türlü faiz ve fer'ileri (komisyon, masraf vb.) ile
birlikte bir satıfl bedeli mukabili alıcıya devir ve temlik edildi¤i bir satıfl yöntemidir.
Bu yöntemde, alıcının satın aldı¤ı portföyden elde edece¤i tahsilatın satıcı ile
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paylaflımı sözkonusu olmayıp, sadece sözleflme kapsamında alıcının belirlenen
koflullar dahilinde satın aldı¤ı bazı alacak kalemlerini süresi içinde iade etme hakkı
olabilir.

Has›lat Paylafl›m Yöntemiyle Alacak Sat›fl›: Alıcı (varlık yönetim flirketi) ile satıcı
(Fon) arasında imzalanan bir sözleflme kapsamında, satıcı tarafından satıfl
portföyünü oluflturan kredi alacaklarının, her türlü faiz ve fer'ileri (komisyon,
masraf vb.)  ile birlikte bir bedel karflılı¤ında alıcıya devir ve temlik edildi¤i ve
alıcının satıfl portföyündeki alacaklardan elde edece¤i tahsilatın (gider ve masraflar
tahsilat tutarından düflülmeksizin) alıcı ile satıcı arasında paylaflıldı¤ı bir satıfl
yöntemidir. 

Alaca¤›n Temliki: Alaca¤ın temliki, bir alaca¤ın alacaklı tarafından baflka bir
kimseye devredilmesidir. Bu devir ifllemi ile eski alacaklının (temlik edenin)
yerini yeni alacaklı (temellük eden) almakta, böylece temlik edilen alacak eski
alacaklının mamelekinden çıkarak yeni alacaklının mamelekine dahil olmakta,
alaca¤ı talep etmek hakkı da yeni alacaklıya intikal etmektedir.

Alaca¤›n Temliki Sözleflmesi: Temlik (devir) ifllemine konu alaca¤a iliflkin
devir ve temlik ifllemlerini “temlik eden” ve “temellük eden” taraflar arasında
karflılıklı olarak düzenleyen bir sözleflmedir. Kanunumuz alaca¤ın temlikinin
'yazılı' flekilde yapılmasını gerekli görmekte ve alacak temlik sözleflmesinde
sadece temlik edenin imzasının bulunmasını yeterli saymaktadır.

Ayni Tahsilat: Arsa, tarla, daire, muhtelif tafl›t arac›, makina ve bunun gibi
gayrimenkul ve menkullerin borca karfl›l›k Fona devredilmesi veya bankac›l›k
mevzuat› gere¤ince bu varl›klar›n Fon ad›na tescillerinin yap›lmas› yolu ile sa¤lanan
tahsilatlar› ifade etmektedir.

Davadan Feragat: Davacının, dava dilekçesinde istemifl bulundu¤u haktan
tamamen veya kısmen vazgeçmesidir. Feragat halinde davalının rızasına gerek
bulunmamaktadır. 

Davadan Sarf›nazar: Açılmıfl bir davanın, davacı tarafından davalının da rızası
alınarak geri alınmasıdır. Davadan sarfınazar edilmesi halinde, davanın açılmadı¤ı
dönemdeki flartlara dönülür, di¤er bir ifadeyle dava hiç açılmamıfl sayılır. 

Depo: Bir bankanın di¤er bir banka nezdindeki mevduatına “depo” denilmektedir. 
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Durulaflt›rma: Fona devredilen bankaların devir tarihindeki gerçek mali
durumunun ortaya çıkarılması amacıyla, bilanço kalemleri üzerinde yapılan çalıflma
neticesinde, aktif ve pasif kalemlerin de¤erinin do¤ru olarak belirlenmesi ve mali
tabloların buna göre yeniden düzenlenmesi ifllemidir.

Fiduciary Kredi: Anlamı itibar›yla bir inançlı ifllem çeflidi olup bankacılıkta belli bir
amaca yönelik kredi kullandırma fleklinde oluflmaktadır. Bu yöntem Türk
bankacılı¤ında, yasal sınırlar dahilinde kredi alma imkanını kaybetmifl olan,
özellikle banka hâkim orta¤ı kifli ve gruplara, banka kaynaklarından kredi aktarmak
üzere uygulanmıfltır. ‹lgili flahıs veya gruplara kredi kullandıracak olan banka, yurt
dıflında kurulu bir banka ile anlaflarak, bu bankada bir mevduat hesabı (depo
hesabı) açmakta ve bu hesabın kullanılacak kredinin teminatı oldu¤una dair
sözleflme imzalamaktadır. Bankanın açtı¤ı teminat niteli¤indeki depo hesabının
tutar, vade ve faizleri ile karflı bankaca ilgili flahıs veya gruplara açılan kredinin tutar,
vade ve faizlerinin uyum içinde oldu¤u görülmektedir.

Fiduciary ‹fllem: Türkiye'de kurulmufl bankaların, yabancı bankalar veya yurt
dıflındaki kendi flubeleri adına yurt içinden veya havalelere aracılık yoluyla yurt
dıflından mevduat kabulü kapsamında gerçeklefltirdikleri ifllemlerdir. 

Fiktif Kâr: Gerçek bir iflleme dayanmadan, gelirlerin oldu¤undan fazla veya
giderlerin oldu¤undan az gösterilmesi suretiyle yaratılan kârdır.

Fon ‹dare Meclisi: Fonun TCMB tarafından temsil edildi¤i 22 Temmuz 1983 -
30 A¤ustos 2000 döneminde, Fon adına karar alma yetkisine sahip organdır.

Fon Yönetim Kurulu: Fonun BDDK tarafından temsil edildi¤i 31 A¤ustos 2000 -
29 Ocak 2004 döneminde, Fon adına karar alma yetkisine sahip organdır.

Fon Kurulu: 5020 Sayılı Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda De¤ifliklik
Yapılmasına ‹liflkin Kanunla ba¤ımsız bir kurul olarak kurularak 29 Ocak 2004
tarihinde göreve bafllayan ve 5411 Sayılı Kanunda da bu özelli¤ini devam ettiren
Fonun en üst karar alma organıdır. 

Forfaiting: ‹hracatçı firmaların yapmıfl oldukları en az 6 ay vadeli satıfllardan do¤an
ve kambiyo senedi, garanti mektubu veya baflka bir araç ile belgelenmifl alacakların,
ihracatçıya veya belgelerin lehtarına rücu etme flartı olmadan bir finansman
kuruluflu (genelde bankalar) tarafından satın alınması ifllemidir. 
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Geri Kazan›m Faaliyetleri: Fonun, kendisine devredilen bankalara aktardı¤ı kamu
kayna¤ını, bankalardan devir ve temlik aldı¤ı tahsili gecikmifl alacakları ve
5411 Sayılı Kanundan kaynaklanan di¤er alacaklarını tahsil edebilmek ve nakde
çevirebilmek amacıyla yürüttü¤ü dava, takip, satıfl, yönetim ve denetim devralma,
indirim kampanyası düzenleme, sulh vb. faaliyetlerin bütününe geri kazanım
faaliyetleri denilmektedir. 

Hâkim Ortak: Bir bankanın yönetim ve denetimini do¤rudan veya dolaylı olarak tek
baflına veya birlikte elinde bulunduran, di¤er bir deyiflle bankanın yönetimi
üzerinde esas söz sahibi olan ve banka yönetimini yönlendiren gerçek ve tüzel
kiflilerdir.  

‹ade ve Tazmin:

Mülga 4389 Say›l› Kanunda: Bir bankan›n hâkim ortaklar›n›n, bankan›n emin
flekilde çal›flmas›n› tehlikeye düflürecek biçimde do¤rudan veya dolayl› olarak kendi
lehlerine kulland›klar› banka kaynaklar›ndan veya bankay› bu suretle u¤ratt›klar›
zarardan sorumlu tutulmalar› müessesesidir. 

5411 Say›l› Kanunda: Türk bankacılık mevzuatında, bir bankanın hâkim
ortaklarının ve yöneticilerinin, bankanın kaynaklarını, bankanın emin bir flekilde
çalıflmasını  tehlikeye düflürecek flekilde do¤rudan, dolaylı veya dolanlı bir flekilde
kendi lehine kullanması veya dolanlı olarak üçüncü kiflilere kullandırması veya
bankayı bu flekilde zarara u¤ratması ve bu surette bankanın Fona devrine sebebiyet
vermesi halinde, kullandıkları veya kullandırdıkları banka kaynaklarını ve bankanın
bu nedenle u¤radı¤ı zararı Fona ödemekle sorumlu tutulmaları müessesesine “iade
ve tazmin” denilmektedir.

Di¤er bir ifadeyle, bankanın hâkim ortak ve yöneticileri, banka kaynaklarını kendi
menfaatlerine ve üçüncü kiflilerin menfaatine kullanmaları halinde, bu kaynakları
Fona iade etme ve bankanın bu nedenle u¤radı¤ı zararı da tazmin etmekle
mükelleftirler. 

Karfl›l›kl› (Back To Back) Kredi: Bankadan yasal sınırlar çerçevesinde kredi temin
etme imkanı kalmamıfl bulunan özellikle de bankanın hâkim orta¤ı flahıs ve
grupların baflvurdu¤u bir kaynak kullanma ve kulland›rma yöntemidir. Bu yöntem,
iki bankanın aralarında anlaflarak, her birinin yasal çerçevede kredi veremeyecekleri
flahıs ve gruplara, karflı bankadan kredi verdirmeleri fleklinde uygulanmakta,
böylece her iki banka da yasal kısıtlamaları dolanmıfl olmaktadır. Bu ifllemlerde
karflılıklı verilen kredilerin tutar, vade ve faiz oranlarının genelde uyumlu oldu¤u
görülmektedir. 



TANIMLAR VE KAVRAMLAR162

Kredibilite: Bankacılık alanında kredibilite, bankadan kredi kullanmak isteyen
gerçek ya da tüzel kiflilerin, moralitesi, mali ve yönetsel yetkinlikleri ve genel
finansal davranıflları itibarıyla kredi kullandırılabilir olup olmadı¤ını ifade etmekte
kullanılır. 

Külli Halefiyet Prensibi: TTK hükümlerine göre, birden fazla flirketin, flirketlerden
birinin veya  kurulacak bir flirketin bünyesinde birleflmesi halinde, devralan flirketin,
ortadan kalkan flirketlerin yerine geçmesi ve bunların bütün hak ve borçlarının
devralan flirkete intikal etmesi prensibidir. 

Likidite: Döviz, menkul kıymet, gayrimenkul gibi herhangi bir aktifi kısa sürede ve
sorunsuz bir flekilde (de¤er kaybına u¤ramadan) nakde çevirebilme gücünü ifade
eder.

Likidite Rasyosu: Bir bankanın yabancı kaynaklarını likit varlıklarıyla karflılama
gücünü ölçen bir orandır.

• Birinci Derece Likidite Rasyosu = (Emre Hazır De¤erler - Emre Hazır De¤er
Alınan Mevduat Munzam Karflılıkları) / Vadesiz Yabancı Kaynaklar 

• ‹kinci Derece Likidite Rasyosu = Emre Hazır De¤erler / Vadesiz Yabancı 
Kaynaklar

• Üçüncü Derece Likidite Rasyosu = Emre Hazır De¤erler ve Kısa Vadeli 
De¤erler / Vadesiz ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar   

Mali Sorumluluk: Mali sorumluluk, dayana¤ını TTK'dan alan ve bankanın yönetim
kurulu üyelerinin, kanuna ve flirket ana sözleflmesine aykırı eylem ve ifllemleriyle
flirkete verdikleri zararlardan flirkete, flirket alacaklılarına ve ortaklara karflı
müteselsilen sorumlu olmalarını ifade eden bir kavramdır. 

Sorumluluk flartlarının oluflması halinde, genel kurul kararı almak suretiyle flirket
veya bu flart aranmaksızın da alacaklılar ve ortaklar tarafından, sorumlu olan
yönetim kurulu üyelerinin, flirket müdürlerinin ve bazı hallerde denetçilerin mali
mesuliyetleri talep edilebilmektedir. 

Off-Shore Bankac›l›k (K›y› Bankac›l›¤›): Off-shore ya da k›y› bankac›l›¤›, serbest
bölgelerde faaliyet gösteren ve ulusal bankac›l›k sisteminin d›fl›nda tutularak baz›
muafiyetler tan›nan uluslarüstü bir bankac›l›k türüdür. 
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Off-shore bankalar; yerel para birimi d›fl›ndaki bir para birimi cinsinden
kurulduklar› ülkede yerleflik olmayan kifli ve kurumlarla ifllem yapar, yurtiçi
bankalar›n tabi oldu¤u s›n›rlama ve kontrollerin ço¤undan muaft›rlar. Ayr›ca bu
bankalarda, çok s›k› bir biçimde s›r saklama ilkesi uygulan›r.

Off-shore bankalarda aç›lan mevduat hesaplar›, kanuni karfl›l›¤a ve vergiye tabi
olmad›klar›ndan yüksek getiri sa¤larlar. Ancak, tasarruf mevduat›n›n bütün
niteliklerini tafl›malar›na ra¤men yurt d›fl›nda kurulu bir bankada bulunduklar›ndan
mevduat güvencesi d›fl›nda kal›rlar. 

Ortak Yönetim Kurulu: Birden fazla Fon bankasını tek elden yönetmek, yönetimde
etkinli¤i ve uygulamada birli¤i sa¤lamak ve bu bankaların çözümlenmesine iliflkin
ifllemleri yürütmek amacıyla Fon Kurulu tarafından atanan yönetim kurulunu ifade
eder.

Ödeme Emri: Alaca¤ın tahsili amacıyla bafllatılan takip çerçevesinde, 2004 Sayılı
Kanun kapsamında ‹cra Dairesi Müdürlü¤ü, 6183 Sayılı Kanun kapsamında ise
alacaklı kamu idaresi tarafından, borcunu vadesinde ödemeyen borçlulara, belirtilen
süre içinde borçlarını ödemeleri veya mal beyanında bulunmaları gere¤ini, borcun
asıl ve fer'ilerini ve borcun ödenmemesinin hukuki sonuçlarını bildirmek üzere
gönderilen belgedir.  

Ödemeye Ça¤r› Mektubu: Fonun 6183 Sayılı Kanun kapsamında yer alan
alacaklarının takibine bafllamadan önce borçlulara gönderdi¤i, borcun miktarını,
ödeme süresini ve ödenmemesinin hukuki sonuçlarını içeren belgedir.  

Özkaynak Aç›¤›: Bankanın özkaynaklarının mevcut kriter ve düzenlemelerde
öngörülen özkaynak gere¤ini karflılayamadı¤ı kısmıdır. Özkaynak açı¤ı afla¤ıdaki
flekilde hesaplanır:

Özkaynak Aç›¤› = Özkaynak Gere¤i - (Ana Sermaye + Katkı Sermaye - Sermayeden
‹ndirilecek De¤erler)

Protokol: Fonun, kendisine devredilen bankaların hâkim ortaklarından, kurumsal
veya bireysel borçlularından olan alacaklarına iliflkin, söz konusu alaca¤ın tahsili
amacıyla imzaladı¤ı sözleflmeler protokol olarak adlandırılmaktadır. 

Risk Temerküzü (Birikimi): Önemli bir finansal kriter olan riskin da¤ıtılması
prensibine aykırı olarak, riskin belirli sektör, grup, flahıslar ya da bankacılık
enstrümanları üzerinde yo¤unlaflmasıdır. 
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Sermayeden ‹ndirilen De¤erler: BDDK tarafından düzenlenen ve 1 Kasım 2006
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü¤e giren “Bankaların
Özkaynaklarına ‹liflkin Yönetmelik”  hükümlerine göre sermayeden indirilen
de¤erleri;

a. Sermayesinin yüzde on ve daha fazlasına sahip olunan bankalar ile finansal
kurulufllardan (yurt içi, yurt dıflı) konsolide edilmeyenlerdeki ortaklık payları,

b. Sermayesinin yüzde onundan azına sahip olunan bankalar ile finansal
kurulufllardaki (yurt içi, yurt dıflı) bankanın ana sermaye ve katkı sermaye
toplamının yüzde on ve daha fazlasını aflan tutardaki ortaklık payları toplamı,

c. Bankalara, finansal kurulufllara (yurt içi, yurt dıflı) veya nitelikli pay
sahiplerine kullandırılan ikincil sermaye benzeri borç niteli¤ini haiz krediler ile
bunlardan satın alınan birincil veya ikincil sermaye benzeri borç niteli¤ini haiz
borçlanma araçları,

ç. Kanunun 50. ve 51. maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan
krediler,

d. Bankaların, gayrimenkullerinin net defter de¤erleri toplamının
özkaynaklarının yüzde ellisini aflan kısmı ile alacaklarından dolayı edinmek
zorunda kaldıkları ve Kanunun 57. maddesi uyarınca elden çıkarılması
gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren befl yıl
geçmesine ra¤men elden çıkarılamayanların net defter de¤erleri,

e. Kurulca belirlenecek di¤er hesaplar

oluflturur.

Sermaye Taban› Standart Rasyosu: Hazinenin 30 Haziran 1998 tarih ve 23388
(mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebli¤i gere¤ince hesaplanan,
“Sermaye Tabanı / Risk A¤ırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler”
rasyosudur.

Sulh ve ‹bra Sözleflmesi: Alacaklı ile borçlular arasında yapılan; ödenecek borcun
tutarı, borcun ödenmesi ile alacaklı ve borçlu arasındaki borç-alacak iliflkisinin sona
ermesi ve alacaklının borcun tamamen ödenmesi halinde borçluyu ibra etmesi
hususlarını içeren sözleflmedir.  
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fiahsi ‹flas: Bir bankanın yöneticilerinin ve denetçilerinin, kanuna aykırı eylem ve
ifllemleri ile bankanın iflasına veya Fona devrine sebebiyet vermeleri halinde Fon, bu
kiflilerin flahsen iflaslarını mahkemeden talep edebilmektedir. Kanuna aykırı
ifllemlerin banka hâkim orta¤ına menfaat temin etmek için yapılmıfl olması halinde
hâkim orta¤ın da flahsen iflası istenebilmektedir. 

Tenfiz: Bir ülke mahkemelerinden hukuk davalar›na iliflkin olarak verilmifl ve o
ülke kanunlar›na göre kesinleflmifl bulunan ilamlar›n baflka bir ülkede icra
olunabilmesini sa¤lamak amac›yla karar›n uygulanaca¤› ülkenin yetkili
mahkemeleri taraf›ndan verilen kararlard›r. 

Yönetici: 

5411 Say›l› Kanunda: Yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim komitesi baflkan
ve üyeleri, kredi komitesi baflkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür
yardımcıları, bölge müdürleri, flube müdürleri, genel müdürlük merkez teflkilatında
yer alan bölüm, kısım, grup ve bunlara eflde¤er isimler altında faaliyet gösteren
birimlerin yöneticileridir. 

Mülga 4389 Say›l› Kanunda: Bir bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi
baflkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı
ilzam eden memurlarıdır.
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• Ba¤›ms›z Denetim Firmalar›n›n Raporlar›

• Bakanlar Kurulu Kararlar›

• Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararlar›

• Bankalar Yeminli Murak›p Raporlar›

• Banka Yönetim Kurulu Kararlar›

• Banka Teftifl Kurulu Raporlar›

• Bilirkifli Raporlar›

• Fon Baflkanl›k Makam› Olurlar› / Onaylar›

• Fon Denetim Daire Baflkanl›¤› Raporlar›

• Fonun, Üçüncü Kifliler / Mahkemeler / ‹cra Daireleri / Resmi Kurum Ve Kurulufllar
‹le Yapt›¤› Yaz›flmalar

• ‹zmir Esnaf ve Ahâli Bankas›’ndan Egebank’a (1928-2000 ) - Dr. Sabri Yetkin      
Dr. Erkan Serçe 

• Mahkeme Kararlar›

• Fon Kurulu / Fon Yönetim Kurulu / Fon ‹dare Meclisi Kararlar›

• T. C. Cumhurbaflkanl›¤› Devlet Denetleme Kurulu Raporlar› 


