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YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 10.02.2001 tarih ve 171 sayılı kararı ile
Kurumumuzun faaliyet izni kaldırılmış olup, 11.02.2001 itibariyle tasfiye sürecine girmiştir. Kurumun
TTK hükümlerine göre tasfiye edilmesi gerekliliğinden hareketle Yönetim Kurulu olarak TTK’dan gelen
gözetim görevi yerine getirilmek üzere çalışmalar yapılmış ve Tasfiye Kurulu ile koordineli şekilde
Tasfiye işlemlerine devam edilmiştir.
Kurulumuz tasfiye çalışmaları çerçevesinde
01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında İrfan
Hattatoğlu, Ali Tubay Gölbaşı, Hacı Odabaş, Tevfik Ercan Durmuş, Abdullah Ercan, Bülent Seldüz,
Muhamed Akif Arvas’tan oluşmuştur.
Kurulumuz tasfiye döneminin ilk dönemlerinde olduğu gibi Kurumun tasfiyesine ilişkin tüm işlemler
Genel Müdürlük merkezinden yürütülmektedir.
Kurumumuzun tasfiye sürecine girmesi sebebiyle eleman sayısı 31.12.2014 Tarihi itibariyle toplam 5
kişiye indirilmiştir. Yine Kurumun tasfiye tarihinde 678 Milyarı bulan maaş ödemeleri yapılan tenkisat
ve tasarruf tedbirleri doğrultusunda bugün itibari ile 47.760,40 TL’ye indirilmiştir. Bu yolla personel
giderleri de asgari seviyeye düşürülmüştür.
Daha önce Genel Kurul’da kararlaştırılan sıralama usulü uyarınca Kurumun Devlete olan Vergi borçları
ödenmiş, ikinci sıradaki personel alacaklarının tamamı da ödenmek suretiyle üçüncü sırada yer alan
cari hesap sahiplerinin alacaklarının ödenmesine başlanmıştır. Temmuz 2007 ayı itibari ile cari
hesapları kapatılmıştır. 2003 senesinde yapılan Olağan Genel Kurul’da alınan karar gereğince KarZarar hesap sahiplerine ödeme yapılmasına ilişkin karar alınmış ve Kar-Zarar hesap sahiplerine de bu
güne kadar ödemeler yapılmaya devam etmektedir.
Kurum aleyhine açılan icra takiplerine, tüm davalara, savcılık şikayetlerine ve Vergi Davalarına Hukuk
Müşavirliği nezdinde gerekli cevaplar verilerek, bu davalarla ilgili duruşmalar takip edilerek Kurum
lehine neticeler alınmıştır. Açılan tüm dava ve takiplerle ilgili olarak bu konuda uzman hukukçulardan
da hukuki mütalaa ve yardımlar alınarak çalışmalar yapılmıştır. Kurum aleyhine açılan davalarda
yapılan çalışmalar sonucunda lehe neticeler alınmış ve Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 11. Hukuk Dairesi,
12. Hukuk Dairesi ve 19. Hukuk Dairesi’nden onama kararları alınmıştır. Son olarak Yargıtay 19.Hukuk
Dairesince verilen kararla, özellikle tasfiye sürecinin başında, kar zarar hesabına dayanarak yapılan
icra takiplerinde cebri icra yoluyla kurumdan tahsilat yapan hesap sahiplerinin, Müvekkil Kurumdan
yaptıkları tahsilatın güncel şartlarla istirdatının iade etmeleri gerekliliği bizzat temyiz mercii olan
Yargıtay tarafından hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
Kurumun teşvik işlemleri kapatılmış ve borcu biten firmaların ipotek feklerinin verilmesi, senetlerin
iadesi ve hesaplarının kapatılması işlemleri yerine getirilmiş, Kurum bilançosunda görülen teminat
mektubu risklerinin sıfırlanması amacıyla tüm teminat mektuplarının toplanmasına çalışılmıştır.
Tasfiye süreci hakkında gerekli denetimin ve gözetimin sağlanması açısından Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonrası, gönderilen Denetim raporunda alınması gerekli
tedbirler alınmış ve aylık olarak Tasfiye süreci ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan
işlemler, ödemeler, çalışmalar hakkında dosya ve evraklar gönderilerek bilgilendirilmiştir.
Tasfiye süresi içerisinde 2002 yılında başlayan ve tasfiye çalışmalarını içerene Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı denetimleri periyodik olarak gerçekleşmiş olup, ayrıca her faaliyet yılı içerisinde düzenli
olarak ve her ay ilgili Bakanlığa Raporlar gönderilerek, Kurumun tasfiye süreci hakkında bilgiler
verilmiştir. Bakanlık Denetimleri sonucu verilen raporda Kurumumuzun tasfiyeye ilişkin Yönetim ve
işlemlerle alakalı olarak herhangi bir kusur ve soruşturmayı gerektirir mahiyette işlem ve karar tesbit
edilememiştir. Yine Kurumumuz 30 Ocak 2009 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetiminden
geçmiş olup, bu dönemde yapılan denetim ile de tasfiyenin başlangıcından denetim tarihine kadar ki

tüm dönemin özeti değerlendirilmiş, tasfiyenin evveliyatı ve gidişatı hakkında Bakanlık Teftiş Kuruluna
istenen bilgi ve belgeler verilmiş, gerekli izahatlar yapılmıştır.
Müfettişlerin bu incelemeleri Mayıs 2009 tarihinde tamamlanmış olup; inceleme sonucunda Tasfiye
çalışmalarının hukuka ve mevzuata uygun olarak yapılmaya devam edildiğinden söz edilerek,
çalışmalarımızın uygun bulunduğu ifade edilmiştir.

2013 Yılı Faaliyet dönemi içerisinde 27 Kasım 2013 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Kurum
tasfiye işlemlerinin denetlenmesi amacıyla inceleme başlatılmış olup, Tasfiyenin başlangıcından
denetimin başladığı tarihe kadar ki tüm dönemin özeti değerlendirilmiş, tasfiyenin evveliyatı ve gidişatı
hakkında Bakanlık Teftiş Kuruluna istenen bilgi ve belgeler sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Tasfiye süreci ile
ilgili olarak istenilen bilgi ve belgeler ilgili Kurula gönderilerek tasfiye deki şeffaflık ilkesine ve ilgili
Kurullarla düzenli olarak bilgi akışı gerçekleştirilmiştir.
Tasfiye sürecinin başladığı 11.02.2001 tarihinden bu yana, ülkemizde ilk defa yaşanan bu
büyüklükteki tasfiye çalışmalarında, Yönetim Kurulumuz tarafından basiretli bir tacir gibi hareket
edilmiş, özellikle Kurumumuzda hesapları bulunan mudilerimizin alacaklarının bir an evvel ödenmesi
için Kurulumuza düşen vazifeler, Tasfiye Kurulu ile koordineli bir şekilde yapılmıştır.
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