
 
 
 

TÜRK EKONOMI BANKASI ANONIM SIRKETI’NIN 
27 MART 2007 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI 

 
 
 
Türk Ekonomi Bankasi Anonim Sirketi’nin 2006 yilina ait Olagan Genel Kurul Toplantisi 27 Mart 2007 
tarihinde, Saat: 12.30’da Meclis-i Mebusan Caddesi, Dereli Is Merkezi, No: 53, Kat: 10 
Findikli/Istanbul adresinde T.C. Istanbul Valiligi Sanayi ve Ticaret Il Müdürlügü’nün 26.03.2007 tarih ve 
B.14.4.ILM.00.02.34/10.02.01-115/16574 sayili yazilariyla görevlendirilen Bakanlik Komiserleri Metin 
YÖNEY’in gözetiminde yapildi. 
 
Toplantiya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ve Sirket ana sözlesmesinde öngörüldügü gibi ve gündemi 
de ihtiva edecek sekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 9 Mart 2007 tarih ve 6762 sayili nüshasi ile 
Dünya Gazetesi’nin 9 Mart 2007 tarih ve 10573-8156 sayili nüshasinda ve Referans Gazetesi’nin 9 
Mart 2006 tarih ve 3540-941 sayili nüshasinda ilan edildigi, ortaklar pay defterinde kayitli nama yazili 
pay sahiplerine taahhütlü mektuplarla toplanti gün, saat ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi 
içinde gerekli bildirimin yapilmis oldugu, ayrica Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkezi 
Kayit Kurulusu A.S., Sermaye Piyasasi Kurulu ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi’na toplanti ile 
ilgili basvurularin yapilmis oldugu tespit edildi. 
 
Hazirun cetvelinin tetkikinden Sirketin toplam 76.500.000.- YTL’lik çikarilmis sermayesi içinde 
64.490.989.- YTL’lik sermayeye karsilik 64.490.989 adet hissenin asaleten, 2.774.- YTL’lik sermayeye 
karsilik 2.774 adet hissenin vekaleten olmak üzere cem’an 64.493.763.- YTL’lik sermayeye karsilik 
64.493.763 adet hissenin toplantida hazir bulundugu anlasildi. Sirket yönetim kurulu üyelerinin birden 
fazlasi ile Sirket denetçileri Ayse ASARDAG ve Cihat MADANOGLU’nun da toplantida hazir 
bulundugu, toplanti tarih ve gündemine bir itirazin bulunmadiginin böylece gerek Türk Ticaret 
Kanunu’nun 372. maddesinde ve gerekse ana sözlesmenin 42. maddesinde öngörülen asgari toplanti 
nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi üzerine toplanti Yönetim Kurulu Baskan Vekili Dr. Akin 
AKBAYGIL tarafindan açilarak gündemin görüsülmesine geçildi. Açik oylama yapilmasi oy birligi ile 
kararlastirildi. 
 
1- Gündemin birinci maddesi hakkinda verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadi. Oya sunulan 
önerge geregince divan baskanligi’na Dr. Akin AKBAYGIL’in, oy toplayiciliklarina Varol CIVIL ve 
Ismail YANIK’in, katipliklere Emine Sevinç ÖZSEN ve Melis COSAN BABAN’in seçilmelerine oy birligi 
ile karar verildi. 
 
2- Gündemin ikinci maddesi hakkinda verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadi. Oya sunulan 
önerge geregince genel kurul toplanti tutanaginin imzalanmasi için Baskanlik Divani’na yetki verilmesi 
oy birligi ile kararlastirildi. 
 
3- Mevzuat hükümleri uyarinca hazirlanan 2006 yilina ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bankamiz 
Denetçileri tarafindan verilen rapor okundu. 
 
Yapilan müzakereler sonunda oya sunulan 2006 yilina ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2006 
yilina ait Denetçiler raporu oylamaya istirak eden 64.493.758 adet oyun oy birligi ile tasvip ve tasdik 
olundu. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri ve Banka islerinde görevliler T.T.K. 374. maddesi geregince haiz olduklari 5 
adet oyu kullanmadilar ve oylamaya istirak etmediler. 
 
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüsülmesine geçildi. 2006 yili bilançosu ile gelir-gider tablosu 
okundu. Yapilan müzakereler sonunda oylamaya sunulan 2006 yili bilançosu ile gelir-gider tablosu 
oylama istirak eden 64.493.758 adet oyun oy birligi ile onaylandi. Yönetim Kurulu üyeleri ve Banka 
islerinde görevliler T.T.K. 374. maddesi geregince haiz olduklari 5 adet oyu kullanmadilar ve oylamaya 
istirak etmediler. 
 
Yönetim Kurulu’nun kar dagitimi önergesi ile geçmis yil kar artisinin olaganüstü yedek akçelerde 
siniflandirilmasi konusunda verilen bir diger önerge okundu. 
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Önergeler üzerinde söz alan bulunmadigi cihetle, Divan Baskanligi’nca ayri ayri oya sunuldu. 
 
Yapilan oylama sonucunda : 
 
a- Yönetim Kurulu’nun 7 Mart 2007 tarih ve 3961/31 sayili kararina dayanan kar dagitimi hakkindaki 
önerisinin aynen kabulüne ve 2006 yili Bilanço karimizi teskil eden YTL105.698.728,22’nin, asagidaki 
tabloda belirtildigi sekilde I. tertip kanuni yedek akçe, kurucu intifa senedi sahiplerine dagitilan kar, II. 
tertip kanuni yedek akçe ayrildiktan sonra, bakiye karin tamaminin olaganüstü yedek akçeye 
aktarilmasina ve 
 
b- Her türlü yasal prosedür tamamlandiktan sonra, Bankamiz çikarilmis sermayesinin, kayitli sermaye 
tavani içinde YTL23.500.000 arttirilarak YTL100.000.000’e yükseltilmesi, arttirilan YTL11.750.000’in 
“olaganüstü yedek akçeden” ve YTL11.750.000’in “ödemis sermaye enflasyon düzeltme farkindan” 
karsilanarak ortaklarimiza paylari oraninda bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine 
 
oy birligi ile karar verildi. 
 

KARIN DAGITIMI     

    5.284.936,41  

 I - DAGITIM : (Ana Sözlesme Md. 52-A)    
      

 1. % 5 Kanuni Yedek Akçe olarak 5.284.936,41  

  (T.T.K. Md. 466/1)    
      

 2. Ödenmis Sermayenin % 5'i oraninda 0,00   

  
 birinci kar payi olarak 
    

 II - DAGITIM : (Ana Sözlesme Md. 52-B)  100.413.791,81  
      

 1. Kurucu intifa senedi sahiplerine, 2,76   

  liradan, % 10 Kan.Yed.Akçe (T.T.K. Md. 466/2) 0,28   

  ayrildiktan sonra, kalan 2,48   
      

 2. Bu madde uyarinca dagitim yapilmamasina    
      

 3. Bu madde uyarinca dagitim yapilmamasina    
      

 4. Ortaklarimiza kar payi olarak    

  ödenmek üzere 0,00   

  liradan, % 10 Kan.Yed.Akçe (T.T.K. Md. 466/2) 0,00   

  ayrildiktan sonra, kalan 0,00   
      

 5. T.T.K. Md. 467 uyarinca Olaganüstü    

  Yedek Akçe olarak 100.413.789,05   
 
c- Bankamizin 31.12.2005 tarihli mali tablolari; Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 
(BDDK) 8 Mart 2007 tarih ve 2130 sayili karari ile, Türkiye Muhasebe Standartlari Kurulu’nun 1 sayili 
“Finansal Tablolarin Hazirlanma ve Sunulma Esaslarina Iliskin Standardi” çerçevesinde geçmise 
dönük olarak yeniden düzenlenerek, geçmis yil karlari, YTL6.399.000,-’i 31.12.2005 ve 
YTL2.294.000,-’i de önceki yillara ait olmak üzere toplam YTL8.693.000, - arttirilmistir.  
 
 



27 Mart 2007 tarihli Olagan Genel Kurul Toplantisi Tutanagi                                Sayfa: 3 
 
BDDK’nin 13 Mart 2007 tarih ve 3622 sayili yazisinda geçmis yil karlarindaki degisikligin 6762 sayili 
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerince kar dagitimina konu edilmek veya olaganüstü yedek akçe 
olarak ayrilmak sureti ile degerlendirilmesi yetkisi genel kurula birakilmistir. Bu kapsamda Bankamizin 
31.12.2005 ve öncesi yillari içeren YTL8.693.000,- tutarindaki geçmis yil kar artisinin olaganüstü 
yedek akçelerde siniflandirilmasina oy birligi ile karar verildi. 
 
5- Bagimsiz Denetleme Kurulusu DRT Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik 
Anonim Sirketi tarafindan düzenlenen yillik denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine 
sunuldu; ayrica Yönetim Kurulunca 2007 yili mali tablolarinin onaylanmasi ve denetlenmesi için 
görevlendirilen DRT Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Anonim Sirketi unvanli 
bagimsiz denetleme kurulusu oy birligi ile tasdik olundu. 
 
6- Gündemin altinci maddesi geregince 2005 ve 2006 yili içinde Bankamizca yapilan bagislar 
okunarak Genel Kurul’un bilgisine sunuldu.  
 
2005 yili içinde yapilan bagislar: 
 
Bankamizca 2005 yili içinde muhtelif kurum ve kuruluslara, (24) kalemde cem’an YTL174.010,65 
bagista bulunulmustur. 
 
2006 yili içinde yapilan bagislar: 
 
Bankamizca 2006 yili içinde muhtelif kurum ve kuruluslara, (27) kalemde cem’an YTL100.063,07.- 
bagista bulunulmustur. 
 
Söz alan Central States Southeast Southwest Areas Pension vekili Ali Yalçin DOGAN, gündemin bu 
maddesine çekimser oyu kullandigini belirtti. Esasen gündemin bilgi olarak ortaklara sunuldugu ve 
yapilan bu bagislarin onaylanmasi seklinde genel kurula sunmadigini Divan Baskani Genel Kurula 
açikladi. 
 
7- 2006 yili islemlerinden dolayi mezkur yil içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler 
oylamaya istirak eden ortaklarin 64.493.758 adet oyu ile ve oy birligi ile ibra edildiler. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri ve Banka islerinde görevliler T.T.K. 374. maddesi geregince haiz olduklari 5 
adet oyu kullanmadilar ve oylamaya istirak etmediler. 
 
8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin sayilarinin ve bunlarin görev sürelerinin saptanmasi 
hakkinda verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Denetçiliklere yapilacak seçimlerle ilgili 
olarak ve rilen bir diger önerge sirasi ile okundu. Divan Baskani, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve 
Denetçilerin adetlerinin ve görev sürelerinin tayin ve tesbiti ile ilgili bulunan birinci önerge hakkinda söz 
isteyen bulunmadigindan önergeyi oya sundu. 
 
Yapilan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üye adedinin dokuz, Denetçi adedinin iki olarak tesbiti, keza 
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin görev sürelerinin 2008 yilinda toplanacak ilk Olagan Genel 
Kurul toplantisina kadar devam etmek üzere birer yil olarak tayin ve tesbiti tüm oylarin ittifaki ile 
kararlastirildi. 
 
Yönetim Kurulu Üyelikleri ile Denetçiliklere yapilacak seçimlerle ilgili ikinci önerge hakkinda söz 
isteyen çikmadigindan Baskan önergeyi oya sundu. 
 
Yapilan oylama sonunda önergede yazili oldugu üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine: 
 
1- Yavuz CANEVI (T.C. Kimlik No: 39802744546) 
2- Dr. Akin AKBAYGIL (T.C. Kimlik No: 35773671492) 
3- Varol CIVIL (T.C. Kimlik No: 19196764788) 
4- Refael TARANTO (T.C. Kimlik No: 46453399216) 
5- Ismail YANIK (T.C. Kimlik No: 34687707204) 
6- TEB Mali Yatirimlar A.S.’ni temsilen; Alain Pierre André BAILLY  (Galata Vergi Dairesi No: 
1310615807), Michel Roger CHEVALIER (Galata Vergi Dairesi No: 2090473346), Jean-Jacques 
Marie SANTINI (Galata Vergi Dairesi No: 7440461329) ve Metin TOGAY (T.C. Kimlik No: 
45463321200) 
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Denetçiliklere ise: Ayse ASARDAG (T.C. Kimlik No: 35002697552) ve Cihat MADANOGLU’nun (T.C. 
Kimlik No: 12300022156) seçilmeleri oylamaya istirak eden 64.493.758  adet oyun ittifaki ile 
kararlastirildi. 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri sahip olduklari 5 adet oyu kullanmadilar ve oylamaya istirak etmediler. 
 
9- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi Üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakki ve ücretlerin tesbiti 
maddesinin görüsülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Söz isteyen çikmadigindan 
Baskan önergeyi oya sundu. 
 
Yapilan oylama sonunda önergede yazili oldugu üzere, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi 
ve görevlerini fahriyet ifa etmeleri, Denetçilerin her birine ise aylik brüt YEDIYÜZELLI Yeni Türk Lirasi 
ücret verilmesi, tediyenin ay sonlarinda islemis olarak yapilmasi, Kredi Komitesi Üyelerinin ücretlerinin 
tayin ve tesbiti için Yönetim Kurulu’nun yetkili kilinmasi oylamaya istirak eden 64.493.758 adet oyun 
oy birligi ile kararlastirildi.  
 
Yönetim Kurulu Üyeleri sahip olduklari 5 adet oyu kullanmadilar ve oylamaya istirak etmediler. 
 
10- Yönetim Kurulu Baskan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri geregince 
gerek sirketle sirket konusuna giren ticari muameleleri yapmalari ve gerekse sirketin konusuna giren 
ticari muameleleri genel olarak yapabilmeleri için izin ve yetki verilmesi konusundaki gündemin onuncu 
maddesi görüsüldü:  
 
5411 sayili Bankacilik Kanunu’nun koydugu yasaklamalar sakli kalmak üzere, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasi A.S. tarafindan aday gösterilmek suretiyle Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.’nin 
Yönetim Kurulu Üyeligine seçilen Bankamiz Yönetim Kurulu Baskani Yavuz CANEVI’nin isbu Yönetim 
Kurulu üyeligi ile ilgili muamelelere münhasir olmak üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. 
maddelerinde yazili islemleri yapabilmesi için gerekli iznin verilmesi, oylamaya istirak eden 64.493.758 
adet oyun oy birligi ile kararlastirildi.  
 
Yönetim Kurulu Üyeleri sahip olduklari toplam 5 adet oyu kullanmadilar ve oylamaya istirak etmediler. 
 
Gündemde görüsülecek baskaca konu bulunmadigindan toplantiya saat: 13. 15’de son verildi. 27 Mart 
2007. 
 

T.C. SANAYI VE TICARET BAKANLIGI 
KOMISERI 

YÖNETIM KURULU BASKAN VEKILI VE 
DIVAN BASKANI 

Metin YÖNEY  Dr. Akin AKBAYGIL 
 
 
 
 
 
 

OY TOPLAMA MEMURLARI  KATIPLER 
Varol CIVIL Ismail YANIK Emine Sevinç ÖZSEN Melis COSAN BABAN 

 


