YAPI VE KREDi BANKASI A.S.'nin
21 EYLÜL 2006 TARiHiNDE YAPILAN
OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTi TUTANAGI
Yapi ve Kredi Bankasi Anonim Sirketi'nin Olaganüstü Genel Kurul Toplantisi 21 Eylül 2006
Persembe günü saat 15.00'de, Banka merkezi olan Yapi Kredi Plaza D Blok Genel Müdürlük
LEVENT/IsTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanligi'nin 20.09.2006 tarih ve 52274 sayili
yazilariyla görevlendirilen Bakanlik Komiseri Ömer KURTLAR gözetiminde yapilmistir.
Toplantiya ait davet, kanun ve anasözlesmede öngörüldügü gibi ve gündemi de ihtiva edecek
sekilde, 24.08.2006 tarih ve 6628 Sayili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 23.08.2006 ve
24.08.2006 tarihli Sabah ve Hürriyet Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapilmistir.
Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri I, No:31 sayili "Birlesme Islemlerine Iliskin Esaslar Tebligi"
çerçevesinde hazirlanan duyuru metinleri de 21.08.2006 tarihli Sabah ve Vatan gazetelerinde ilan
edilerek, ortaklarimiza duyurulmustur. Birlesme sözlesmesinin onaylanacagi bu olaganüstü genel
kurul toplantisindan otuz gün önce (21.08.2006) tarihinde itibaren pay sahiplerinin
bilgilendirilmesi amaciyla Bankamiz ve Koçbank AS.'nin merkez ve subelerinde, birlesme
sözlesmesi, Bankamiz ile Koçbank AS.'nin son üç yillik finansal tablolari, bu finansal tablolara
iliskin bagimsiz denetim raporlari ile faaliyet raporlari, 26.06.2006 tarihli bilirkisi tespit raporu,
11.07.2006 ve 21.07.2006 tarihli bilirkisi ek tespit raporlari, uzman kuruluslarin birlesmeye iliskin
15.06.2006 ve 16.06.2006 tarihli raporlari, birlesmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya
koyan yönetim kurulu raporu, duyuru metni, birlesmeye esas finansal tablo tarihi ile birlesme
sözlesmesinin onaylanacagi genel kurul toplanti tarihi arasindaki en son 6 aylik ara finansal
tablolar, devir veya birlesmeden itibaren üç yillik hedeflerin ortaya kondugu tahmini finansal
tablolar ile birlesme sonrasi tahmini açilis bilançosu ortaklarimizin incelemesine açik
bulundurumustur. Ayrica bu bilgilere Bankamiz www.vkb.com web sitesinde de yer verilmistir.
Hazirun Cetvelinin tetkikinden sirketin toplam 1.896.662.493,80 YTL'lik sermayesine tekabül eden
189.666.249.380 adet hisseden 130.537.026.196 adet hissenin (% 68.82) asaleten toplantida
temsil edildigini ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözlesmede öngörülen asgari toplanti
nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi üzerine Toplanti Yönetim Kurulu Baskani Sn. Dr. Rüsdü
Saraçoglu tarafindan açilarak gündemin görüsülmesine geçilmistir.
Gündem Madde 1: Anasözlesmenin 67.maddesi geregince Divan Baskanligina Yönetim Kurulu
Baskani Sn. Dr. Rüsdü Saraçoglu'nun baskanlik edecegi, oy toplayiciliklarina hazirun cetveline
göre en çok hisseyi temsil eden üç ortagin temsilcileri Osman Günaydin, Hikmet Vuslat Sümen
ve Cemalettin Kement, katiplige ise Coskun Erkam'in seçilmesine oybirligi ile karar verildi. Genel
kurul toplanti tutanaklarinin imzalanmasi için divan heyetine yetki verilmesi hususu genel kurulun
oyuna sunuldu. Yapilan oylama sonucunda genel kurul toplanti tutanaklarinin imzalanmasi için
divan heyetine yetki verilmesine 76.932.300 adet çekimser oya karsilik 130.460.093.896 adet
kabuloyu ile ve oy çoklugu ile karar verildi.
Gündem Madde 2: Koçbank AS.'nin Yapi Kredi Bankasi AS.'ye devri için esas alinan Yapi ve
Kredi Bankasi AS.'nin 30 Nisan 2006 tarihli bagimsiz denetimden geçmis mali tablolarin
okunmus addedilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapilan oylama sonucunda mali tablolarin
okunmus addedilmesi 1.380 adet red oyuna karsilik 130.537.024.816 adet kabuloyu ile ve oy
çoklugu kabul edildi. Yapilan oylama sonucunda Koçbank AS.'nin Yapi Kredi Bankasi AS.'ye
devri için esas alinan Yapi ve Kredi Bankasi AS.'nin 30 Nisan 2006 tarihli bagimsiz denetimden
geçmis mali tablolari 2.865.318.580 adet red, 1.000.000 adet çekimser oya karsilik
127.670.707.616 adet kabuloyu ile ve oy çoklugu ile onaylandi.
Gündem Madde 3: Koçbank AS.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile birlikte Yapi ve
Kredi Bankasi AS.'ye devri suretiyle iki bankanin birlestirilmesi hususu müzakere edildi. Söz alan
pay sahibi Orhan Topçuoglu Bankanin kurulusundan bugüne gelisine iliskin genel kurula bilgi
vererek temennilerde bulundu. Yapilan oylama sonucunda 2.865.318.580 adet red, 1.000.000
adet çekimser oya karsilik 127.670.707.616 adet kabuloyu ile ve oy çoklugu ile onaylandi.

~

Gündem Madde 4: Ko
n AS. ile Yapi ve Kredi Bankasi AS. arasinda 31.07.2006 tarihinde
imzalanan ve Bankaci k
'zenleme ve Denetleme Kurulu'nun 17.08.2006 tarih, 1957 sayili

karariile SermayePiy a K~un

~3.?

d

34/95~Ylli karari~ onaylanmisolan

"Birlesme ve Devir Sözlesmesi" okundu ve müzakere edildi. Yapilan müzakereler neticesinde
Koçbank AS. ile Yapi ve Kredi Bankasi AS. arasinda 31.07.2006 tarihinde imzalanan "Birlesme
ve Devir Sözlesmesi" 2.865.317.200 adet red, 1.000.000 adet çekimser oya karsilik
127.670.708.996 adet kabuloyu ile ve oy çoklugu ile onaylandi.
Gündem Madde 5: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 03.08.2006 tarih ve 14006 sayili izni,
Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 05.09.2006 tarih ve 9935 sayili izni ile T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanligi Iç Ticaret Genel Müdürlügü'nün 13.09.2006 tarih ve 7612 sayili izni
çerçevesinde; Yapi ve Kredi Bankasi AS. sermayesinin Istanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin
2006/509 D.ls sayili dosyasina binaen atanan bilirkisilerin tespiti uyarinca Istanbul Ticaret Sicili
Memurlugu'na 220186/167743 sicil numarasi ile kayitli Koçbank Anonim Sirketi'nin tüm aktif ve
pasifleri ile diger hak ve yükümlülüklerinin Bankacilik Kanunu'nun 19. maddesi hükümleri ile ilgili
mevzuat dogrultusunda Yapi ve Kredi Bankasi AS.'ye devredilmesi suretiyle karsilanan
1.246.155.960,30 YTL artirilarak, 1.896.662.493,80 YTL'den 3.142.818.454,10 YTL'ye
çikarilmasina ve bu amaçla anasözlesmenin "Sermaye" baslikli 8. maddesinin ekte sunulan tadil
metninde belirtildigi sekilde degistirilmesine 2.865.317.200 adet red, 1.000.000 adet çekimser
oya karsilik 127.670.708.996 adet kabuloyu ile ve oy çoklugu ile karar verildi.

Gündem Madde 6: Yapi ve Kredi Bankasi AS.'nin 1999-2004 yillari arasinda kullandirdigi
avanslar nedeniyle, 31.03.2005 tarihli 2004 yili YKB Olagan Genel Kurul toplantisinda alinan
karar çerçevesinde, islem tarihi itibariyle Bankamiz istirakleri olan Enternasyonel Turizm Yatirim
AS. (Enternasyonel); Superonline Uluslararasi Elektronik Bilgilendirme ve Haberlesme Hizmetleri
AS. (Superonline); Bayindirlik Isleri AS. (Bayindirlik); Akdeniz Marmara Turizm ve Ticaret AS.
(Akdeniz Marmara); Çukurova Havacilik AS. (Çukurova Havacilik) ve eski Banka Yöneticileri
Naci Sigin, Selçuk Altun, Birol Yücel aleyhine açilan tazminatlalacak davalari (Avans Davalari) ile
Banka geçici hesaplarinin usulsüz olarak kullandirilmasi ve bazi tutarlarin Banka kar/zarar
hesaplarina usulsüz olarak intikal ettirilmesi nedeniyle Banka zararinin mevcut oldugundan
hareketle Bankanin dolayli istiraki olan Havenfields Tourism Investment NV. (Havenfields) ve adi
geçen eski Banka yöneticileri aleyhine açilan tazminatlalacak davasi ile ilgili gündem maddesi
görüsmeye açildi.
1 - Konu hakkinda Koçbank AS. temsilcisi Sn. Osman Günaydin tarafindan Genel Kurul'a verilen
takrir okundu.
Bu takrirde;
a) Söz konusu davali sirketlerin, islem tarihleri itibariyle, dogrudan ve dolayli olarak, % 1OO'eyakin
oranlarda Bankamizin istiraki durumunda olduklari;

b) Avans davalari ile ilgili Banka zararinin, bu avanslar kredi olarak kullandirilsaydi elde edecegi
geliri elde edememesinden kaynaklanmakta oldugu;
c) Enternasyonel tarafindan, 27.05.2005 tarihinde yapilan toplam 6.886.015-YTL. lik ödeme ile bu
davaya konu Banka alacaginin, %92.79 faizi (kredi faiz oranindan yüksek bir orandir) ile tahsil
edilmis oldugu;
d) Çukurova Havacilik tarafindan, 28.09.2005 tarihinde ödenen 923.590,25-YTL. ile 12.05.2006
tarihinde ödenen 4.918.879,71-YTL. olmak üzere toplam 5.842.469,96-YTL. lik ödeme ile bu
davaya konu Banka alacaginin kredi faizi ile tahsil edilmis oldugu belirtildi ve
e) Superonline'in Çukurova Holding AS.ye devrinden sonra, adi geçen sirketin Bankaya olan
nakti kredi borcu ile faizinin silinecegi, Banka ile Çukurova Holding AS. arasinda imzalanan
28.09.2005 tarihli "Fintur, Superonline ve Digiturk için Alim Satim Sözlesmesi"nde Bankamizca
taahhüt edilmis oldugundan ve Bankamizin 31.03.2006 tarihinde yapilan 2005 yili Olagan Genel
Kurul toplantisinda da, isbu sözlesme onaylanmis oldugundan; Superonline aleyhine açilan
davaya konu edile
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sirket ve diger davalllar Banka eski yöneticileri Naci Sigin, Selçuk Altun, Birol Yücel bakimindan)
feragat edilmesi hususlarinin Bankamiz Genel Kurulu tarafindan görüsülüp karara baglanmasi
için konunun Genel Kurul Gündemine alinmis oldugu;
f) Akdeniz Marmara ve Bayindirlik'dan olan Banka alacaklarinin, cari (referans) kredi faiz oranlari
üzerinden 3 aylik kapitalize olarak, basit sekilde hesaplanmasi halinde,
Akdeniz Marmara'dan 01.06.2006 tarihi itibariyle 42.209.628,98-YTL.;
Bayindirlik'tan (27.02.2005 tarihinde yapilan 3.000.000-YTL. ve 09.09.2005 tarihinde yapilan
7.000.000-YTL. olmak üzere toplam 10.000.000-YTL. tutarindaki tahsilat düsüldükten sonra)
01.06.2006 tarihi itibariyle 17.975.007,81-YTL. ye balig olan Banka alacaklarinin tamaminin, bu
iki sirketin mevcut malvarliklari ile karsilanmasi mümkün olmadigindan,
Akdeniz Marmara ile Bayindirlik Sirketlerinin diger istirak sirket olan Enternasyonel bünyesinde
birlesmeleri ve bu birlesme sonucunda ortaya çikacak malvarliginin vergi ve kamu borçlarinin
kapanmasindan sonra kalan kisminin, adi geçen sirketlerin Banka'ya olan borçlarinin
ödenmesinde kullanilmak (satilmak veya iktisap edilmek) suretiyle isbu banka alacaklarinin
tasfiyesi; tüm bu islemlerin gerçeklestirilmesi belli bir süreci gerektirdiginden, faiz isletilmemesi ve
yukarida belirtilen birlesme islemlerinin ve borç ödemelerinin yapilacagi hususunda adi geçen
sirketlerle bir borç tasfiye sözlesmesi imzalanmasi; bahse konu sirketlerle isbu sözlesmenin
imzalanmasi karsiliginda, bahse konu davalardan (davali sirketler ve diger davalllar Banka eski
yöneticileri Naci Sigin, Selçuk Altun, Birol Yücel bakimindan) feragat edilmesi hususlarinin
Bankamiz Genel Kurulu tarafindan görüsülüp karara baglanmasi için konunun Genel Kurul
Gündemine alinmis oldugu;
g) Havenfields tarafindan Banka'ya verilen teklifte de belirtildigi sekilde, bahse konu sirket ayni
zamanda Enternasyonel'in hissedari oldugundan, Enternasyonal'in sermayesinin azaltilmasi
sonucunda, bu sirket tarafindan Havenfields'a ödenmis olan 42.600.000-YTL. Havenfields'in
(cari (referans) kredi faiz oranlari üzerinden 3 aylik kapitalize olarak basit sekilde yapilan
hesaplamaya göre 01.06.2006 itibariyle 53.955.515,47-YTL. olan) borcuna karsilik Havenfields
tarafindan 05.09.2006 tarihinde Bankamiza ödenmis olup, Havenfields'in bakiye borcunun ise,
Havenfields'in elinde mevcut tek malvarligi olan Enternasyonel hisselerinin Banka tarafindan
borca mahsuben satin alinmak suretiyle tasfiyesi; tüm bu islemlerin gerçeklestirilmesi belli bir
süreci gerektirdiginden faiz isletilmemesi ve bahse konu borcun bu sekilde tasfiye edilecegi
hususunda adi geçen sirketle borç tasfiye sözlesmesi imzalanmasi; borçlu sirketle isbu
sözlesmenin imzalanmasi karsiliginda, ilgili davadan (davali sirket ve diger davalilar Banka eski
yöneticileri Naci Sigin, Selçuk Altun, Birol Yücel bakimindan) feragat edilmesi hususlarinin
Bankamiz Genel Kurulu tarafindan görüsülüp karara baglanmasi için konunun Genel Kurul
Gündemine alinmis oldugu belirtilerek,
konunun görüsülmesi ve gerekli kararin verilmesi hususu Genel Kurulun tasviplerine sunuldu.
2 - Yukarida belirtilen konular görüsüldü ve isbu konular oylamaya sunuldu.
Yapilan oylama sonucunda;
Söz konusu davali sirketlerin islem tarihleri itibariyle, dogrudan ve dolayli olarak, %1OO'eyakin
oranlarda Bankamizin istiraki olduklari ve avans davalari ile ilgili Banka zararinin, bu avanslar
kredi olarak kullandirilsaydi elde edilecek gelirin elde edememesinden kaynaklanmakta oldugu
da dikkate alinarak;
a - Enternasyonel tarafindan, 27.05.2005 tarihinde yapilan toplam 6.886.015-YTL. lik ödeme ile
bu davaya konu Banka alacagi, %92.79 faizi (kredi faiz oranindan yüksek bir orandir) ile tahsil
edilmis oldugundan ve Çukurova Havacilik tarafindan, 28.09.2005 tarihinde ödenen 923.590,25YTL. ile 12.05.2006 tarihinde ödenen 4.918.879,71-YTL. olmak üzere toplam 5.842.469,96-YTL.
lik ödeme ile bu davay' konu Banka alacagi kredi faizi ile tahsil edilmis oldugundan, iSb
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b - Superonline aleyhine açilan davaya konu edilen alacak, avansin krediye dönüstürülmesi
asamasinda düsük faiz oranlarinin tatbik edilmesi sonucunda ortaya çikan bir borç oldugundan
ve Genel Kurul'ca 31.03.2006 tarihinde onaylanan 28.09.2005 tarihli "Fintur, Superonline ve
Digiturk için Alim Satim Sözlesmesi"nde de, Superonline'in Çukurova Holding A.S.ye devrinden
sonra, Superonline'in Bankaya olan nakti kredi borcu ile faizinin silinecegi kabul edilmis
oldugundan; bu çerçevede dava konusu borcun da silinmesine ve bu sebeble, Bankamizca ilgili
davadan (davali sirket ve diger davalilar Banka eski yöneticileri Naci Sigin, Selçuk Altun, Birol
Yücel bakimindan) feragat edilmesine;
c - Akdeniz Marmara ve Bayindirlik'dan olan Banka alacaklarinin, bu iki sirketin mevcut

malvarliklariile karsilanmasimümkünolmadigindan;
Akdeniz Marmara ile Bayindirlik Sirketlerinin diger istirak sirket olan Enternasyonel bünyesinde
birlesmelerine ve bu birlesme sonucunda ortaya çikacak malvarliginin vergi ve kamu borçlarinin
kapanmasindan sonra kalan kisminin, adi geçen sirketlerin Banka'ya olan yukarida belirtilen
borçlarinin ödenmesinde kullanilmak (satilmak veya iktisap edilmek) suretiyle isbu banka
alacaklarinin tasfiyesine; tüm bu islemlerin gerçeklestirilmesi belli bir süreci gerektirdiginden, faiz
isletilmemesine ve yukarida belirtilen birlesme islemlerinin ve borç ödemelerinin yapilacagi
hususunda adi geçen sirketlerle bir borç tasfiye sözlesmesi imzalanmasina; bahse konu
sirketlerle isbu sözlesmenin imzalanmasi karsiliginda, bahse konu davalardan (davali sirketler ve
diger davalilar Banka eski yöneticileri Naci Sigin, Selçuk Altun, Birol Yücel bakimindan) feragat
edilmesine;
d - Havenfields, ayni zamanda Enternasyonel'in hissedari oldugundan, Enternasyonel'in
sermayesinin azaltilmasi sonucunda, bu sirket tarafindan Havenfields'a ödenmis olan
42.600.000-YTL., Havenfields'in (cari (referans) kredi faiz oranlari üzerinden 3 aylik kapitalize
olarak basit sekilde yapilan hesaplamaya göre 01.06.2006 itibariyle 53.955.515,47-YTL.olan)
borcuna karsilik Havenfields tarafindan 05.09.2006 tarihinde Bankamiza ödenmis olup,
Havenfields'in bakiye borcunun ise, Havenfields'in elinde mevcut tek malvarligi olan
Enternasyonel hisselerinin Banka tarafindan borca mahsuben satin alinmak suretiyle tasfiyesine;
tüm bu islemlerin gerçeklestirilmesi belli bir süreci gerektirdiginden faiz isletilmemesine ve bahse
konu borcun bu sekilde tasfiye edilecegi hususunda adi geçen sirketle borç tasfiye sözlesmesi
imzalanmasina; borçlu sirketle isbu sözlesmenin imzalanmasi karsiliginda, ilgili davadan (davali
sirket ve diger davalilar Banka eski yöneticileri Naci Sigin, Selçuk Altun, Birol Yücel bakimindan)
feragat edilmesine,
Tüm bu islemlerin ifa ve icrasi için"Banka Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, Yapilan oylama
sonucunda 2.865.317.200 adet red, 1.000.000 adet çekimser oya karsilik 127.670.708.996 adet
kabuloyu ile karar verildi.

Gündem Madde 7: Toplantiya katilanlarca kararin her iki Banka içinde hayirli olmasi
temennisinde bulunuldu. Bu tutanak toplanti maha/ijnde düzenlenerek imza altina alindi.
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