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BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, finansal piyasalarda güven ve istikrarõn sağlanmasõna,
kredi sisteminin etkin bir şekilde çalõşmasõna, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin
korunmasõna ilişkin usûl ve esaslarõ düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2.- Türkiye'de kurulu mevduat bankalarõ, katõlõm bankalarõ, kalkõnma ve yatõrõm
bankalarõ, yurt dõşõnda kurulu bu nitelikteki kuruluşlarõn Türkiye'deki şubeleri, finansal
holding şirketleri, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katõlõm Bankalarõ Birliği, Bankacõlõk
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu ve bunlarõn faaliyetleri
bu Kanun hükümlerine tâbidir.
Özel kanunlarla kurulmuş olan bankalar hakkõnda da kanunlarõnda yer alan hükümler saklõ
kalmak kaydõyla bu Kanun hükümleri uygulanõr.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler tatbik olunur.
Tanõmlar ve kõsaltmalar
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasõnda;
İlişkili Bakan: Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanõnõ,
Kurul: Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
Kurum: Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
Başkan: Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanõnõ,
Merkez Bankasõ: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ Anonim Şirketini,
Fon: Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonunu,
Fon Kurulu: Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu Kurulunu,
Fon Başkanõ: Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu Kurulu Başkanõnõ,
Kredi kuruluşu: Mevduat bankalarõnõ ve katõlõm bankalarõnõ,
Kuruluş birlikleri: Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katõlõm Bankalarõ Birliğini,
Banka: Mevduat bankalarõ ve katõlõm bankalarõ ile kalkõnma ve yatõrõm bankalarõnõ,
Mevduat bankasõ: Bu Kanuna göre kendi nam ve hesabõna mevduat kabul etmek ve kredi
kullandõrmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dõşõnda kurulu bu
nitelikteki kuruluşlarõn Türkiye'deki şubelerini,

Katõlõm bankasõ: Bu Kanuna göre özel cari ve katõlma hesaplarõ yoluyla fon toplamak ve
kredi kullandõrmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dõşõnda kurulu bu
nitelikteki kuruluşlarõn Türkiye'deki şubelerini,
Kalkõnma ve yatõrõm bankasõ: Bu Kanuna göre mevduat veya katõlõm fonu kabul etme
dõşõnda; kredi kullandõrmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla
kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dõşõnda kurulu bu nitelikteki
kuruluşlarõn Türkiye'deki şubelerini,
Finansal holding şirketi: İçlerinden en az bir tanesi bir kredi kuruluşu olmak şartõyla bağlõ
ortaklõklarõnõn tümü veya çoğunluğu kredi kuruluşu veya finansal kuruluş olan şirketi,
Şube: Elektronik işlem cihazlarõndan ibaret birimler hariç olmak üzere, bankalarõn bağõmlõ
bir parçasõnõ oluşturan ve bu kuruluşlarõn faaliyetlerinin tamamõnõ veya bir kõsmõnõ kendi
başõna yapan, sabit ya da seyyar bürolar gibi her türlü işyerini,
Merkez şube: Yurt dõşõnda kurulu bir bankanõn Türkiye'de açtõğõ şubeyi, birden fazla
şubenin olmasõ hâlinde ise Kuruma bildirilecek ve Kurulca onaylanacak şubeyi,
Fon bankasõ: Mülga 3182 sayõlõ Bankalar Kanunu, bu Kanunla yürürlükten kaldõrõlan 4389
sayõlõ Bankalar Kanunu ve bu Kanun uyarõnca temettü hariç ortaklõk haklarõ ile yönetimi ve
denetimi Fona intikal eden bankalar ile Fonun çoğunluk hissesine sahip olduğu bankalarõ,
Finansal kuruluş: Kredi kuruluşlarõ dõşõnda kalan ve sigortacõlõk, bireysel emeklilik veya
sermaye piyasasõ faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet konularõndan en
az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkõnma ve yatõrõm bankalarõ ve finansal
holding şirketlerini,
Kontrol: Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgarî yüzde ellibirine sahip olma şartõ
aranmaksõzõn, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylõ olarak sahip olunmasõ veya bu çoğunluğa
sahip olunmamakla birlikte imtiyazlõ hisselerin elde bulundurulmasõ veya diğer hissedarlarla
yapõlan anlaşmalara istinaden oy hakkõnõn çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulmasõ
suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu
atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasõnõ,
Ana ortaklõk: Kontrolündeki ortaklõklar ile Kurul tarafõndan belirlenen usûl ve esaslarla
tanõmlanan ortaklõklarõn finansal tablolarõnõ kendi nezdinde konsolide eden banka veya
finansal holding şirketini,
Bağlõ ortaklõk: Ana ortaklõğõn kontrolü altõnda faaliyet gösteren ortaklõklarõ,
Nitelikli pay: Bir ortaklõğõn sermayesinin veya oy haklarõnõn doğrudan veya dolaylõ olarak
yüzde on veya daha fazlasõnõ teşkil eden paylar ile bu oranõn altõnda olsa dahi yönetim
kurullarõna üye belirleme imtiyazõ veren paylarõ,
Hâkim ortak: Bir ortaklõğõ doğrudan ya da dolaylõ olarak, tek başõna veya birlikte kontrol
eden gerçek veya tüzel kişiyi,
Yöneticiler: Bankanõn yönetim kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi başkan ve
üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardõmcõlarõ ve imza yetkisine sahip mensuplarõndan;
bölge müdürleri, şube müdürleri ve genel müdürlük merkez teşkilatõnda yer alan bölüm,
kõsõm, grup ve bunlara eşdeğer isimler altõnda faaliyet gösteren birimlerin yöneticilerini,
Mevduat: Yazõlõ ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle
ivazsõz veya bir ivaz karşõlõğõnda, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere
kabul edilen parayõ,
Tasarruf mevduatõ: Mevduat bankalarõ nezdinde açtõrõlan, gerçek kişilere ait ve
münhasõran çek keşide edilmesi dõşõnda ticari işlemlere konu olmayan mevduat hesaplarõnõ,

Özel cari hesap: Katõlõm bankalarõnda açõlabilen ve istenildiğinde kõsmen veya tamamen
her an geri çekilebilme özelliği taşõyan ve karşõlõğõnda hesap sahibine herhangi bir getiri
ödenmeyen fonlarõn oluşturduğu hesaplarõ,
Katõlma hesabõ: Katõlõm bankalarõna yatõrõlan fonlarõn bu kurumlarca kullandõrõlmasõndan
doğacak kâr veya zarara katõlma sonucunu veren, karşõlõğõnda hesap sahibine önceden
belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanõn aynen geri ödenmesi garanti
edilmeyen fonlarõn oluşturduğu hesaplarõ,
Katõlõm fonu: Katõlõm bankalarõ nezdinde açtõrõlan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari
hesap ve katõlma hesaplarõnda yer alan parayõ,
Destek hizmeti kuruluşu: Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkez Bankasõ
tarafõndan kurulmuş ya da Merkez Bankasõ bünyesinde faaliyet gösterenler ile Sermaye
Piyasasõ Kurulunun denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi kayõt hizmeti kuruluşlarõ
hariç, bu Kanun kapsamõndaki kuruluşlara ana hizmetlerinin uzantõsõ veya tamamlayõcõsõ
niteliğinde hizmet veren kuruluşlarõ,
Kõyõ bankacõlõğõ: Bankacõlõk faaliyetleri, kurulu bulunulan ülke harici ile sõnõrlõ tutulan
veya ülke genelinde uygulanan ekonomik ve malî mevzuata tâbi olmayan ya da kurulu
bulunulan ülkede yerleşik olanlardan mevduat ve fon kabulünün yasaklandõğõ bankacõlõğõ,
İfade eder.
Faaliyet konularõ
MADDE 4.- Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklõ kalmak kaydõyla
aşağõda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilirler:
a) Mevduat kabulü.
b) Katõlõm fonu kabulü.
c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri.
d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacõlõk veya çek
hesaplarõnõn kullanõlmasõ dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri.
e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirasõ işlemleri.
f) Saklama hizmetleri.
g) Kredi kartlarõ, banka kartlarõ ve seyahat çekleri gibi ödeme vasõtalarõnõn ihracõ ve
bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri.
h) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasasõ araçlarõnõn alõm ve satõmõ; kõymetli
maden ve taşlarõn alõmõ, satõmõ veya bunlarõn emanete alõnmasõ işlemleri.
i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasasõ araçlarõna, mala, kõymetli
madenlere ve dövize dayalõ; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden
fazla türev aracõ içeren basit veya karmaşõk yapõdaki finansal araçlarõn alõmõ, satõmõ ve
aracõlõk işlemleri.
j) Sermaye piyasasõ araçlarõnõn alõm ve satõmõ ile geri alõm veya tekrar satõm taahhüdü
işlemleri.
k) Sermaye piyasasõ araçlarõnõn ihraç veya halka arz yoluyla satõşõna aracõlõk işlemleri.
l) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasasõ araçlarõnõn aracõlõk maksadõyla alõm
satõmõnõn yürütülmesi işlemleri.
m) Başkalarõ lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi
garanti işleri.
n) Yatõrõm danõşmanlõğõ işlemleri.

o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi.
p) Hazine Müsteşarlõğõ ve/veya Merkez Bankasõ ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan
bir sözleşme kapsamõnda üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alõm satõm işlemlerine ilişkin
piyasa yapõcõlõğõ.
r) Faktöring ve forfaiting işlemleri.
s) Bankalararasõ piyasada para alõm satõmõ işlemlerine aracõlõk.
t) Finansal kiralama işlemleri.
u) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracõlõk hizmetleri.
v) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler.
Mevduat bankalarõ birinci fõkranõn (b) ve (t), katõlõm bankalarõ (a), kalkõnma ve yatõrõm
bankalarõ (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremezler.
Dolaylõ pay sahipliği
MADDE 5.- Bu Kanunun uygulanmasõnda, gerçek kişilere ait dolaylõ pay sahipliğinin
belirlenmesinde, bir gerçek kişi ile eş ve çocuklarõna ve bunlarõn sõnõrsõz sorumlulukla
katõldõklarõ ortaklõklara veya bu kişi veya ortaklõklarõn ayrõ ayrõ veya birlikte kontrol ettikleri
ortaklõklara ait paylar birlikte dikkate alõnõr. Tüzel kişilere ait dolaylõ pay sahipliğinin
belirlenmesinde, bunlara ait paylar ile bunlarõn kontrol ettikleri ortaklõklara ait paylar birlikte
hesaplanõr.
Bu maddenin uygulanmasõna ilişkin usûl ve esaslar Kurul tarafõndan belirlenir.
İKİNCİ KISIM
İzne Tâbi İşlemler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Faaliyet İzinleri
Kuruluş veya Türkiye'de şube ve temsilcilik açma izni
MADDE 6.- Türkiye'de bir bankanõn kurulmasõna veya yurt dõşõnda kurulmuş bir
bankanõn Türkiye'deki ilk şubesinin açõlmasõna, bu Kanunda öngörülen şartlarõn yerine
getirilmesi kaydõyla Kurulun en az beş üyesinin aynõ yöndeki oyuyla alõnacak kararla izin
verilir.
İzin için yapõlacak başvurulara ve iznin verilmesine ilişkin usûl ve esaslar Kurulca
çõkarõlacak yönetmelikle belirlenir. İzne ilişkin karar, başvurunun yapõldõğõ ya da başvuruda
eksiklik bulunmasõ hâlinde, istenilen bilgi ve belgelerin tamamlandõğõ tarihten itibaren üç ay
içinde ilgiliye bildirilir. Eksikliklerin altõ ay içinde giderilmemesi hâlinde başvuru geçersiz
hale gelir.
Türkiye'de münhasõran kõyõ bankacõlõğõ faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulmasõ veya
yurt dõşõnda kurulu bankalarca bu amaçla şube açõlmasõ, bunlarõn faaliyet alanlarõ ile finansal
raporlama ve denetim usûlleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulmasõ
hususlarõ Kurul kararõyla belirlenir.
Yurt dõşõnda kurulu bankalar, mevduat veya katõlõm fonu kabul etmemek ve Kurulca
belirlenecek esaslara göre faaliyet göstermek kaydõyla, Kurulun izni ile Türkiye'de temsilcilik
açabilirler.
Kuruluş şartlarõ
MADDE 7.- Türkiye'de kurulacak bir bankanõn;

a) Anonim şirket şeklinde kurulmasõ,
b) Hisse senetlerinin nakit karşõlõğõ çõkarõlmasõ ve tamamõnõn nama yazõlõ olmasõ,
c) Kurucularõnõn bu Kanunda belirtilen şartlarõ haiz olmasõ,
d) Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen
nitelikleri ve plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olmasõ,
e) Öngörülen faaliyet konularõnõn plânlanan malî, yönetim ve organizasyon yapõsõ ile
uyumlu olmasõ,
f) Nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiş sermayesinin en az otuzmilyon
Yeni Türk Lirasõ olmasõ,
g) Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olmasõ,
h) Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açõk bir ortaklõk yapõsõ ve
organizasyon şemasõna sahip olmasõ,
i) Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmamasõ,
j) Öngörülen faaliyet konularõna ait iş plânlarõnõ, kuruluşun malî yapõsõ ile ilgili
projeksiyonlarõnõ sermaye yeterliliğini de içerecek şekilde, ilk üç yõl için bütçe plânõnõ ve
yapõsal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programõnõ iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim
sistemi de dahil olmak üzere ibraz etmesi,
Şarttõr.
Kalkõnma ve yatõrõm bankalarõ için ödenmiş sermaye, birinci fõkranõn (f) bendinde
belirtilen tutarõn üçte ikisinden az olamaz.
Bu maddenin uygulamasõna ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
Kurucularda aranan şartlar
MADDE 8.- Bankalarõn kurucu ortaklarõnõn;
a) 2004 sayõlõ İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamasõ, konkordato ilân
etmiş olmamasõ, uzlaşma suretiyle yeniden yapõlandõrma başvurusunun tasdik edilmiş
olmamasõ ya da hakkõnda iflasõn ertelenmesi kararõ verilmiş olmamasõ,
b) Bu Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe
girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamasõ veya
kontrolü elinde bulundurmamasõ,
c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldõrõlan kalkõnma ve yatõrõm bankalarõnda, ortaklarõnõn temettü
hariç ortaklõk haklarõ ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacõlõk yapma ve
mevduat ve katõlõm fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldõrõlan kredi kuruluşlarõnda, Fona
intikalinden veya bankacõlõk yapma ve mevduat ve katõlõm fonu kabul etme izin ve yetkileri
kaldõrõlmadan önce nitelikli paya sahip olmamasõ veya kontrolü elinde bulundurmamasõ,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramõş olsalar bile mülga 765 sayõlõ Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarõnca ağõr hapis veya beş yõldan fazla hapis, 5237 sayõlõ Türk
Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarõnca üç yõldan fazla hapis cezasõyla cezalandõrõlmamõş
olmasõ veya mülga 3182 sayõlõ Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldõrõlan 4389
sayõlõ Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanununun ve
ödünç para verme işleri hakkõnda mevzuatõn hapis cezasõ gerektiren hükümlerine muhalefet
yahut mülga 765 sayõlõ Türk Ceza Kanunu, 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanunu veya diğer
kanunlar uyarõnca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hõrsõzlõk, dolandõrõcõlõk,
sahtecilik, inancõ kötüye kullanma, dolanlõ iflas gibi yüz kõzartõcõ suçlar ile istimal ve istihlâk
kaçakçõlõğõ dõşõnda kalan kaçakçõlõk suçlarõ, resmî ihale ve alõm satõmlara fesat karõştõrma,

karapara aklama veya Devletin şahsiyetine karşõ işlenen suçlar ile Devlet sõrlarõnõ açõğa
vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarõnõn saygõnlõğõna karşõ suçlar, Devletin
güvenliğine karşõ suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşõ suçlar, milli
savunmaya karşõ suçlar, Devlet sõrlarõna karşõ suçlar ve casusluk, yabancõ devletlerle olan
ilişkilere karşõ suçlar, vergi kaçakçõlõğõ suçlarõndan veya bu suçlara iştirakten hükümlü
bulunmamasõ,
e) Gerekli malî güç ve itibara sahip bulunmasõ,
f) İşin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olmasõ,
g) Tüzel kişi olmasõ hâlinde, risk grubu ile birlikte ortaklõk yapõsõnõn şeffaf ve açõk olmasõ,
Şarttõr.
Bankalarõn tüzel kişi kurucu ortaklarõnõn doğrudan veya dolaylõ olarak nitelikli paya sahip
gerçek kişi ortaklarõnõn bu maddenin birinci fõkrasõnõn (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde
yer alan şartlarõ taşõmasõ gerekir.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararasõ anlaşmalarla kurulmuş çok taraflõ kredi kuruluşlarõ ve
finansal kuruluşlar hakkõnda bu maddenin birinci fõkrasõnõn (b) ve (c) bentleri uygulanmaz.
Merkezi yurt dõşõnda bulunan bankalarõn Türkiye'de şube açma şartlarõ
MADDE 9.- Kurulca belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde gerekli izni alarak Türkiye'de
şube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yurt dõşõnda kurulu bir bankanõn;
a) Merkezinin bulunduğu ülkede esas faaliyetlerinde yasaklamanõn bulunmamõş olmasõ,
b) Merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim merciinin Türkiye'de faaliyet
göstermesine ilişkin olumsuz görüşünün bulunmamasõ,
c) Ödenmiş sermayesinin Türkiye'ye tahsis edilen kõsmõnõn 7 nci maddede belirtilen
miktardan az olmamasõ,
d) Müdürler kurulu üyelerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen şartlarõ ve
plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olmalarõ,
e) İzin kapsamõndaki faaliyet konularõna ait iş plânlarõnõ, ilk üç yõl için bütçe plânõnõ ve
yapõsal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programõnõ ibraz etmesi,
f) Dahil olduğu grubun ortaklõk yapõsõnõn şeffaf ve açõk olmasõ,
Şarttõr.
Merkezinin bulunduğu ülkedeki yerel düzenlemelere aykõrõlõklarõ nedeniyle faaliyeti
yasaklanan konularda faaliyet izni verilmez.
Faaliyet izni
MADDE 10.- Bu Kanunun 6 ncõ maddesi çerçevesinde kuruluş veya Türkiye'de şube
açma izni alan bankalarõn, Kuruldan ayrõca faaliyet izni almasõ şarttõr. Bir beyanname ile
yapõlacak başvuru üzerine verilecek izin, Kurul tarafõndan aksi kararlaştõrõlmõş olmadõkça, 4
üncü maddede belirtilen bütün faaliyetleri aynõ maddenin son fõkrasõndaki sõnõrlamalar
çerçevesinde kapsar. Verilen faaliyet izinleri Resmî Gazetede yayõmlanõr. Kararõn, ilk izin
başvurusunun yapõldõğõ tarihten itibaren en geç üç ay içinde verilmesi gerekir.
Kurum, bu Kanun ve bu Kanuna dayanõlarak yapõlan düzenlemelerdeki şartlarõ
taşõmayanlara gerekli düzeltmeleri yapmalarõ ve eksiklikleri tamamlamalarõ için altõ ayõ
geçmemek üzere süre verir. Bu süre içinde yeniden başvuranlar hakkõnda yapõlan inceleme
sonucunda durumlarõ uygun bulunmayanlara verilmiş olan kuruluş izni geçersiz olur ve sonuç
yazõlõ olarak bildirilir. Kuruluş izni almõş olan bankalarõn faaliyete geçebilmesi için;

a) Sermayesinin nakit olarak ödenmiş ve plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek
düzeyde olmasõ,
b) Kurucularõ tarafõndan 7 nci maddede belirtilen asgarî sermayenin yüzde onu tutarõndaki
sisteme giriş payõnõn en az dörtte birinin Fon hesabõna yatõrõldõğõna dair belgenin ibraz
edilmesi,
c) Faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunluğunu sağlamasõ ve yeterli
personel ve teknik donanõma sahip olmasõ,
d) Yöneticilerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olmasõ,
e) Kurulca faaliyet konularõnõ yürütebilecek yeterliliğe sahip olunduğu kanaatine
varõlmasõ,
Gerekir.
Sisteme giriş payõnõn ödenmeyen kõsmõnõn, faaliyete geçiş tarihinden itibaren Kurulca
belirlenecek ödeme plânõ çerçevesinde Fon hesabõna yatõrõlacağõna ilişkin taahhütnamenin
Kuruma ibrazõ zorunludur. Sisteme giriş payõ bir defaya mahsus olmak üzere alõnõr. Banka
hissedarlarõ sisteme giriş payõnõn ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.
Bu maddenin uygulanmasõna ilişkin usûl ve esaslarõ belirlemeye Kurul yetkilidir.
Kuruluş izninin iptali
MADDE 11.- Bir bankanõn kuruluş izni;
a) İznin gerçeğe aykõrõ beyanlarla alõnmõş olmasõ,
b) Kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren dokuz ay içerisinde faaliyet izni için
başvurulmamasõ,
c) Kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan edilmesi,
d) İznin verilmesinde aranan şartlarõn, faaliyete geçilinceye kadar kaybedilmesi,
e) Faaliyet izni alõnamamõş olmasõ,
f) İradi olarak bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerin tümünden
vazgeçilmesi ve iradi tasfiyenin tamamlanmasõ,
g) Devrolunan bankanõn birleşme veya bölünme işlemlerinin tamamlanmasõ,
h) Bu Kanunun 106 ncõ maddesi kapsamõnda tasfiye veya iflas takibatõnõn tamamlanmasõ,
Hâllerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, Kurulun en az beş üyesinin aynõ
yöndeki oyuyla alõnan kararla iptal edilir.
Faaliyet izninin iptali veya sõnõrlandõrõlmasõ
MADDE 12.- Bir bankanõn, faaliyet izninin gerçeğe aykõrõ beyanlarla alõnmõş olmasõ veya
faaliyet izninin alõnmasõndan itibaren altõ ay içinde faaliyete geçilmemesi ya da bir yõl içinde
kesintisiz altõ ay süre ile faaliyette bulunulmamõş olmasõ hâlinde faaliyet izni iptal edilir.
Faaliyet izninin alõndõğõ tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili kuruluş birliğine üye
olunmamasõ veya sisteme giriş payõnõn kalan taksitlerinin Fon hesabõna yatõrõlmamõş olmasõ
ve bu yükümlülüklerin Kurum tarafõndan yapõlan uyarõya rağmen yerine getirilmemesi
durumunda, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn (a) ve (b) bentleri dõşõnda kalan
faaliyet konularõ Kurulca tek tek sõnõrlanabilir.
Bu kararlar ilgililere yazõlõ olarak bildirilir ve Resmî Gazetede yayõmlanõr.
Türkiye'de şubesi bulunan yurt dõşõnda kurulu bankalarõn, kurulu bulunduklarõ ülkede
herhangi bir nedenle faaliyet izninin kaldõrõlmasõ, faaliyetlerinin durdurulmasõ, iflas veya

tasfiyelerine karar verilmesi veya konkordato ilân etmeleri hâlinde, bunlarõn Türkiye'deki
şubelerinin faaliyet izinleri Kurul tarafõndan kaldõrõlõr.
Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn (a) veya (b) bentleri kapsamõnda bir
kredi kuruluşuna verilen yetkinin Kurul tarafõndan kaldõrõlmasõ, faaliyet izninin kaldõrõlmasõ
hükmündedir.
Yurt içinde şube açma
MADDE 13.- (5472 sayõlõ Kanunun 1/a maddesi ile değişik şekil y.g.: 14.3.2006) Bu
Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümler dikkate alõnarak,
Kurulca belirlenecek esaslara uyulmasõ ve kuruma bildirilmesi kaydõyla yurt içinde şube
açõlmasõ serbesttir.
------------------------------------------------! Maddenin değişmeden önceki şekli :
Madde 13 - Kurulca belirlenecek esaslara ve bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim
hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmuş olmasõ ve Kuruma bildirilmesi şartõyla bankalarca
yurt içinde şube açõlmasõ serbesttir.

Sõnõr ötesi faaliyetler
MADDE 14.- Türkiye'de kurulan bankalarõn, kõyõ bankacõlõğõ bölgeleri de dahil olmak
üzere yurt dõşõnda şube veya temsilcilik açmalarõ, ortaklõk kurmalarõ veya kurulmuş
ortaklõklara katõlmalarõ, bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu
hükümlere ve Kurulca belirlenecek esaslara uyulmasõ kaydõyla Kurulun iznine tâbidir.
! Karş. 4389 sayõlõ mülga Bankalar Kanunu md. 7/5
! Bkz. 27.2.1991 RG tarihli İstanbul Atatürk Hava Limanõ Serbest Bölgesi Kõyõ (Off Shore)
Bankacõlõğõ Yönetmeliği

Bağõmsõz denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşlarõnõn
yetkilendirme izni
MADDE 15.- Bankalarõn bağõmsõz denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti
faaliyetlerini gerçekleştirecek olan kuruluşlarõn yetkilendirilmesine, yetkilerinin geçici veya
sürekli olarak kaldõrõlmasõna Kurulca karar verilir. Buna ilişkin usûl ve esaslar ilgili meslek
birliklerinin görüşü alõnarak Kurulca belirlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler
Ana sözleşme değişiklikleri
MADDE 16.- Bankalarõn ana sözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşü aranõr.
Kurumca uygun görülmeyen değişiklikler genel kurulda karara bağlanamaz. Kurumun uygun
görüşü alõnmaksõzõn yapõlan ana sözleşme değişiklikleri Ticaret Siciline tescil edilemez. Ana
sözleşme değişikliği için bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen izin, onay veya olumlu
görüş başvurularõ, yetkili mercilerce onbeş iş günü içinde cevaplandõrõlõr.
Bankalar ana sözleşmelerini güncel olarak internet sayfalarõnda yayõnlar. Ana
sözleşmelerin güncelleştirilmesi, değişikliklerin gerçekleştiği tarihten itibaren on iş günü
içerisinde yapõlmak zorundadõr.
! Karş. 4389 sayõlõ mülga Bankalar Kanunu md. 8

Sermaye artõrõmlarõ
MADDE 17.- Sermaye artõrõmlarõnõn, her türlü muvazaadan âri olarak, ilgili mevzuatla
ilâve edilmesine izin verilen kaynaklar hariç, iç kaynaklara başvurulmadan nakden ödenmesi
şarttõr. Sermaye artõrõmõnõn Ticaret Siciline tescil edilmesinde Kurumun uygun görüşü aranõr.
Sermayenin mevzuata aykõrõ olarak artõrõldõğõ tespit edilen kõsmõ, özkaynak hesabõnda
dikkate alõnmaz.
Bu madde kapsamõnda sermaye artõrõmõna ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
! Karş. 4389 sayõlõ mülga Bankalar Kanunu md. 8

Pay edinim ve devirleri
MADDE 18.- Bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylõ pay sahipliği yoluyla
sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasõnõ temsil eden paylarõ edinmesi veya bir ortağa ait
doğrudan veya dolaylõ paylarõn sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde
ellisini aşmasõ sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait paylarõn, bu oranlarõn altõna
düşmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tâbidir.
Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazõ veren paylarõn tesisi,
devri veya yeni imtiyazlõ pay ihracõ yukarõdaki oransal sõnõrlara bakõlmaksõzõn Kurulun iznine
tâbidir.
Bu izinlerin verilmesinde, bankanõn devralõnan hisselerinin nominal değerinin yüzde biri
oranõnda devir payõnõn devralan tarafõndan Fona yatõrõlmasõ zorunludur.
Ortak sayõsõnõn beşten aşağõ düşmesine yol açan işlemler ile izin alõnmadan yapõlan pay
devirleri pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykõrõ olarak pay defterine yapõlan kayõtlar
hükümsüzdür. Oy hakkõ edinilmesi ve hisseler üzerinde intifa hakkõ tesisinde de bu hüküm
uygulanõr.
Nitelikli paya sahip olan ortaklarõn kurucularda aranan nitelikleri taşõmasõ şarttõr.
Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden nitelikli paya sahip ortaklar temettü dõşõndaki
ortaklõk haklarõndan yararlanamaz. Bu halde, diğer ortaklõk haklarõ Kurumun bildirimi üzerine
Fon tarafõndan kullanõlõr. Bu ortaklar sermayedeki doğrudan ve dolaylõ paylarõ yüzde onun
altõna düşene kadar rüçhan haklarõnõ kullanamazlar.
Bir bankanõn sermayesinin yüzde on veya daha fazlasõna sahip olan tüzel kişilerin
paylarõnõn doğrudan veya dolaylõ olarak birinci fõkrada belirtilen oranlar veya esaslar
dahilinde el değiştirmesi, devralacak ortağõn kurucularda aranan nitelikleri taşõmasõ şartõyla
Kurulun iznine tâbidir.
Kurulun izni olmadan paylarõn devredilmesi hâlinde, bu paylara ait temettü hariç ortaklõk
haklarõ Fon tarafõndan kullanõlõr.
Hisseleri borsada işlem gören bankalarõn hisselerinin borsadan alõnmasõ ve bir bankanõn
hisselerinin 2004 sayõlõ İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra dairesinden satõn alõnmasõ
durumunda gerçekleştirilecek işlemlere ve bu maddenin uygulanmasõna dair usûl ve esaslar
Kurulca belirlenir.
! Karş. 4389 sayõlõ mülga Bankalar Kanunu md. 8

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi ve İradi Tasfiye
Birleşme, bölünme ve hisse değişimi

MADDE 19.- Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan birinin; diğer bir veya birkaç
banka veya finansal kuruluş ile birleşmesi veya bütün aktif ve pasifi ile diğer hak ve
yükümlülüklerini Türkiye'de faaliyette bulunan diğer bir bankaya devretmesi, bütün aktif ve
pasifleri ile diğer hak ve yükümlülüklerini devir almasõ veya bölünmesi ya da hisse değişimi
Kurulun iznine bağlõdõr. İzin tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili bankalarõn yetkili
organlarõnca karar alõnarak gerekli işlemlere geçilmediği takdirde, verilen izin geçersiz olur.
Bankalarõn bu Kanun hükümlerine göre birleşme, bölünme ve devirlerinde 6762 sayõlõ Türk
Ticaret Kanunu ile devir veya birleşmeye konu bankalarõn toplam aktiflerinin sektör içindeki
paylarõnõn yüzde yirmiyi geçmemesi kaydõyla 4054 sayõlõ Rekabetin Korunmasõ Hakkõnda
Kanunun 7, 10 ve 11 inci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Birleşme veya devir işleminin
kesinleşmesini müteakip, devredilen kuruluşun bütün aktif ve pasifleri ile diğer hak ve
yükümlülükleri devralan bankaya geçer ve devredilen kuruluşun tüzel kişiliği sona ererek
kaydõ Ticaret Sicilinden silinir.
Bu madde hükmünün uygulanmasõna ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafõndan çõkarõlacak
yönetmelik ile belirlenir.
! Bkz. 5422 sayõlõ Kurumlar Vergisi Kanunu md. 36, 38, 39
! Karş. 4389 sayõlõ mülga Bankalar Kanunu md. 18

İradi tasfiye
MADDE 20.- Bankalarõn faaliyetlerine son vermeleri ve tasfiyeleri Kurulun iznine ve
Kurumun denetimine tâbidir.
Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar faaliyetlerine son vermek ve bunlarõ tasfiye etmek
istedikleri takdirde, durumu Türkiye çapõnda basõmõ ve dağõtõmõ yapõlan en az iki gazete ile
ilân ve mevduat sahipleri veya katõlõm fonu sahipleri ile alacaklõlarõna veya bu durumda
sayõlabilecek kişi ve kurumlara tebliğ ederek ellerinde bulunan aynî ve nakdî her türlü
mevduat veya katõlõm fonu ile emanet ve cari hesap bakiyelerini ve sair borçlarõnõ, vadeli
olsalar bile vadelerini beklemeksizin iki ay içinde iadeye ve bu süre içerisinde sahibi
başvurmayan aynî ve nakdî her türlü mevduat, katõlõm fonu, emanet ve alacaklarõ Kuruma
tevdi etmeye mecburdurlar. Kurum, bu suretle verilen değerleri, takip eden yõl başõndan
başlamak üzere on yõl süre ile her yõl başõnda usûlüne göre ilan etmek suretiyle saklar. Son
ilân tarihinden itibaren altõ ay içinde aranmayan bu değerler Fona gelir kaydolunur.
Bu madde hükmünün uygulanmasõna ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafõndan çõkarõlacak
yönetmelik ile belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzin Başvurularõnõn Reddi
İzin başvurularõnõn reddi
MADDE 21.- Bu Kanun hükümleri uyarõnca Kuruma yapõlan izin başvurularõ; denetimin
etkin bir şekilde ifa edilmesine engel olabilecek nitelikte doğrudan veya dolaylõ herhangi bir
ilişkinin varlõğõ veya izne tâbi işlem için öngörülen koşullarõn, niteliklerin, yeterliliklerin izin
başvurusu esnasõnda ya da değerlendirme sürecinde sağlanamamasõ veya kaybedilmesi
hâlinde Kurulca reddedilir. Ret kararlarõ ilgililere gerekçeli olarak bildirilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurumsal Yönetim
BİRİNCİ BÖLÜM
Yönetim

Kurumsal yönetim ilkeleri
MADDE 22.- Kurumsal yönetime ilişkin yapõ ve süreçler ve bunlara ilişkin ilkeler
Sermaye Piyasasõ Kurulu ile kuruluş birliklerinin de görüşü alõnarak Kurul tarafõndan
belirlenir.
Yönetim kurulu
MADDE 23.- Bankalarõn yönetim kurullarõ genel müdür dahil beş kişiden az olamaz.
Genel müdür, bulunmadõğõ hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Bu Kanunda
genel müdür için öngörülen şartlar, yönetim kurulu üyelerinin yarõdan bir fazlasõ için de
aranõr. Murahhas üyelerin genel müdürde aranan şartlarõ taşõmalarõ zorunludur. Yönetim
kurulu üyeliğine seçilenler ve herhangi bir nedenle boşalma hâlinde görevlendirilenler, bu
maddede aranan şartlarõ taşõdõklarõnõ gösteren belgelerle birlikte yedi iş günü içerisinde
Kuruma bildirilir. Genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlõğõ görevleri aynõ kişi tarafõndan
icra edilemez. Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fõkrasõnõn (a),
(b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlarõ taşõmasõ gerekir.
Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dõşõnda kurulu bankalarõn
Türkiye'deki yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarõnõ taşõyan,
merkez şube müdürünün de dahil olduğu en az üç kişilik bir müdürler kurulu oluşturmalarõ
zorunludur. Bu Kanunun uygulanmasõnda müdürler kurulu yönetim kurulu hükmünde olup,
birinci fõkrada belirtilen şartlar müdürler kurulu üyeleri için de aranõr.
İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis
edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanmasõ, finansal raporlama
sistemlerinin güvence altõna alõnmasõ, banka içindeki yetki ve sorumluluklarõn belirlenmesi
yönetim kurulunun sorumluluğundadõr.
! Karş. 4389 sayõlõ mülga Bankalar Kanunu md. 9

Denetim komitesi
MADDE 24.- Bankalarõn, yönetim kurullarõnca yönetim kurulunun denetim ve gözetim
faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardõmcõ olmak üzere denetim komitesi oluşturulur.
Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim komitesi üyeleri icraî görevi bulunmayan
yönetim kurulu üyeleri arasõndan seçilir. Türkiye'de şube olarak faaliyet gösteren bankalarda
ise kendisine bağlõ icraî mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu
üyelerinden biri görevlendirilir.
Denetim komitesi üyelerinin, Kurulca belirlenen niteliklere sahip olmalarõ şarttõr. Buna
ilişkin bilgi ve belgeler atamanõn yapõlmasõnõ müteakiben en geç yedi iş günü içinde Kuruma
bildirilir.
Denetim komitesi, yönetim kurulu adõna bankanõn iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim
sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin
bu Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü
gözetmek, bağõmsõz denetim kuruluşlarõnõn yönetim kurulu tarafõndan seçilmesinde gerekli ön
değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafõndan seçilen bağõmsõz denetim kuruluşlarõnõn
faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, bu Kanun kapsamõnda ana ortaklõk niteliğindeki
kuruluşlarda, konsolide denetime tâbi kuruluşlarõn iç denetim işlevlerinin konsolide olarak
sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.
Denetim komitesi, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamõnda
oluşturulan birimlerden ve bağõmsõz denetim kuruluşlarõndan; görevlerinin ifasõyla ilgili

olarak düzenli raporlar almak ve bankanõn faaliyetlerinin sürekliliği ve güven içinde
yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere
aykõrõlõklar bulunmasõ hâlinde bu hususlarõ yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
Denetim komitesi, altõ aylõk dönemleri aşmamak kaydõyla icra ettiği faaliyetlerin sonuçlarõ
ile bankada alõnmasõ gereken önlemlere, yapõlmasõna ihtiyaç duyulan uygulamalara ve
bankanõn faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakõmõndan önemli gördüğü diğer
hususlara ilişkin görüşlerini yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
Denetim komitesi, bankanõn tüm birimlerinden, anlaşmalõ destek hizmeti kuruluşlarõ ve
bağõmsõz denetim kuruluşlarõndan bilgi ve belge almaya, bedeli banka tarafõndan karşõlanmak
suretiyle konularõnda ihtisas sahibi kişilerden yönetim kurulunun onayõna bağlõ olarak
danõşmanlõk hizmeti sağlamaya yetkilidir. Denetim komitesinin görev, yetki ve sorumluluklarõ
ile çalõşma usûl ve esaslarõ yönetim kurulu tarafõndan düzenlenir.
! Karş. 4389 sayõlõ mülga Bankalar Kanunu md. 9

Genel müdür ve yardõmcõlarõ
MADDE 25.- Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacõlõk, işletme, kamu
yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanõnda lisans düzeyinde
öğrenim görmüş olanlarõn ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmalarõ ve
bankacõlõk veya işletmecilik alanõnda en az on yõllõk meslekî deneyime sahip olmalarõ şarttõr.
Genel müdür yardõmcõlarõnõn en az yedi yõllõk meslekî deneyime sahip ve asgarî üçte
ikisinin birinci fõkrada belirtilen alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmasõ
şarttõr. Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarõyla genel müdür
yardõmcõsõna denk veya daha üst konumlarda icraî nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de
bu Kanunun genel müdür yardõmcõlarõna ilişkin hükümlerine tâbidir.
Genel müdürlüğe ve yardõmcõlõklarõna atanacaklarõn, bu maddede aranan şartlarõ
taşõdõklarõnõ gösteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi şarttõr. Bildirimden itibaren yedi
iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamalarõ
yapõlabilir.
Herhangi bir nedenle görevden ayrõlan genel müdür ve yardõmcõlarõnõn görevden ayrõlma
nedenleri, ilgili banka ve görevden ayrõlan tarafõndan yedi iş günü içinde Kuruma bildirilir.
Bu madde uygulamasõnda, genel müdürün sahip olmasõ gereken nitelikler ve atanmalarõna
veya görevden ayrõlmalarõna ilişkin yükümlülükler bakõmõndan, yurt dõşõnda kurulu
bankalarõn Türkiye'deki merkez şubesi müdürü, genel müdür gibi değerlendirilir.
Genel müdür ve genel müdür yardõmcõlarõ, konsolide denetime tâbi ortaklõklar hariç başka
bir ticari kuruluşta tam veya yarõ zamanlõ olarak görev alamaz.
! Karş. 4389 sayõlõ mülga Bankalar Kanunu md. 9/2

Çalõşma ve imza yetkisi yasağõ
MADDE 26.- Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fõkrasõnõn (a), (b), (c) ve (d)
bentlerinde belirtilen şartlarõ taşõmayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel müdür
yardõmcõsõ veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalõştõrõlamazlar. Bankalar, bu kimselerin
imza yetkilerini derhal kaldõrmak zorundadõrlar.
Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl
ettikleri ve bankanõn emin bir şekilde çalõşmasõnõ tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve
haklarõnda kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarõnõn, imza yetkileri Kurul kararõ

ile geçici olarak kaldõrõlõr. Bu kimseler, Kurulun izni olmadõkça imza yetkisini haiz personel
olarak hiçbir bankada çalõştõrõlamazlar.
! Karş. 4389 sayõlõ mülga Bankalar Kanunu md. 9

Yemin ve mal beyanõ
MADDE 27.- Bankalarõn yönetim kurulu üyeleri ile müdürler kurulu başkan ve üyeleri,
seçilmeleri veya atanmalarõndan sonra yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe
göreve başlayamazlar. Bu kişiler ile genel müdür ve yardõmcõlarõ ve imza yetkisine sahip
mensuplarõndan bölge müdürleri, şube müdürleri ve genel müdürlük merkez teşkilatõnda yer
alan bölüm, kõsõm, grup ve bunlara eşdeğer isimler altõnda faaliyet gösteren birimlerin
yöneticileri 3628 sayõlõ Mal Bildiriminde Bulunulmasõ, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu hükümlerine tâbidirler.
Yemin ve mal beyanõna ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
Karar defteri
MADDE 28.- Yönetim kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi ile müdürler kurulu
kararlarõ, aralarõnda açõklõk bõrakõlmamak ve satõr aralarõnda çõkõntõ olmamak şartõyla tarih ve
numara sõrasõyla 6762 sayõlõ Türk Ticaret Kanununun defterlerle ilgili hükümleri gereğince
onaylanmõş müteselsil sayfa numaralõ ayrõ birer deftere metnin doğruluğundan hiçbir şekilde
şüpheyi davet etmeyecek şekilde günü gününe kaydedilir ve her kararõn altõ, üyeler tarafõndan
karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde imza olunur. Kurulca belirlenecek usûl ve
esaslar çerçevesinde, yõl sonlarõnda ciltlettirilmeleri kaydõyla karar defterleri yerine yapraklarõ
noterce tasdikli ve müteselsil sõra numaralõ ayrõ kalamoza kullanõlabilir.
İKİNCİ BÖLÜM
İç Sistemler
İç sistemlere ilişkin yükümlülükler
MADDE 29.- Bankalar, maruz kaldõklarõ risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanmasõ,
faaliyetlerinin kapsamõ ve yapõsõyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve
konsolidasyona tâbi ortaklõklarõnõ kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç
denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler.
İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin kuruluşuna, işleyişine, yeterliliğine,
oluşturulacak birimlere, icra edilecek faaliyetlere, üst yönetimin görev ve sorumluluklarõ ile
Kuruma yapõlacak raporlamalara ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
İç kontrol sistemi
MADDE 30.- Bankalar, iç kontrol sistemi kapsamõnda, faaliyetlerinin mevzuata, iç
düzenlemelerine ve bankacõlõk teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve
raporlama sisteminin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanõnda elde edilebilirliğini
her seviyedeki personeli tarafõndan uyulacak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetleri ile
sağlamak, görevlerin fonksiyonel ayrõmlarõnõ, yetki ve sorumluluklarõn paylaşõmõnõ, fon
ödemelerini, banka işlemlerinin mutabakatõnõ, varlõklarõn korunmasõnõ ve yükümlülüklerin
kontrol altõnda tutulmasõnõ temin etmek, maruz kalõnan her türlü riskin tanõnmasõ,
değerlendirilmesi ve yönetimi için gerekli alt yapõyõ hazõrlamak ve yeterli iletişim ağõnõ
oluşturmak zorundadõr. İç kontrol faaliyetleri yönetim kuruluna bağlõ olarak çalõşacak iç
kontrol birimi ve personeli tarafõndan yürütülür.

Risk yönetimi sistemi
MADDE 31.- Bankalar risk yönetimi sistemi kapsamõnda, risk politikalarõnõ Kurulca
belirlenen esaslar çerçevesinde oluşturmak, uygulamak ve raporlamak zorundadõr. Risk
yönetimi faaliyetleri yönetim kuruluna bağlõ olarak çalõşacak risk yönetimi birimi ve personeli
tarafõndan yürütülür.
İç denetim sistemi
MADDE 32.- Bankalar bütün birim, şube ve konsolidasyona tâbi ortaklõklarõnõ kapsayan
bir iç denetim sistemi kurmak zorundadõr. Bu çerçevede, faaliyetlerin mevzuata, ana
sözleşmeye, iç düzenlemelere ve bankacõlõk ilkelerine uygunluğu, banka müfettişleri
tarafõndan denetlenir.
İç denetim faaliyetleri, tarafsõz ve bağõmsõz bir şekilde, gerekli meslekî özen gösterilerek,
yeterli sayõda müfettiş tarafõndan yerine getirilir. Ana ortaklõk niteliğindeki bankanõn iç
denetiminde görev alanlar konsolidasyona tâbi ortaklõklarda iç denetim görevini ifa edebilir.
İç denetimle görevli birimce veya yetkili müfettişlerce bu Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci
fõkrasõ kapsamõnda düzenlenecek iç denetim raporunun, en az üçer aylõk dönemler itibarõyla
ve denetim komitesi aracõlõğõyla yönetim kuruluna tevdii zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkili Kuruluşlar
Bağõmsõz denetim kuruluşlarõ
MADDE 33.- Bu Kanunun 15 inci maddesine göre yetkilendirilecek bağõmsõz denetim
kuruluşlarõnõn çalõşmalarõna ilişkin esaslar Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve
Yeminli Malî Müşavirler Odalarõ Birliği,Türkiye Muhasebe Standartlarõ Kurulu, Merkez
Bankasõ ve kuruluş birliklerinin görüşü alõnarak Kurulca düzenlenir. Bağõmsõz denetim
kuruluşlarõ, bu Kanun uyarõnca yaptõklarõ faaliyetler dolayõsõyla üçüncü kişilere verdikleri
zararlardan sorumludurlar.
Bağõmsõz denetim kuruluşlarõ denetim esnasõnda, bankanõn varlõğõnõ tehlikeye sokabilecek
veya yöneticilerin Kanun veya esas sözleşmeyi ihlâl etmiş olduklarõnõ gösteren hususlarõ
tespit ederse, durumu derhal Kuruma bildirir. Bu bildirim, meslekî gizlilik prensiplerinin ve
anlaşmalarõnõn veya bankacõlõk sõrlarõna ilişkin yükümlülüklerin ihlâl edildiği anlamõna
gelmez.
! Bkz. 31.1.2002 mük. RG tarihli “Bağõmsõz Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik”; 31.1.2002
mük. RG. tarihli “Bağõmsõz Denetim Yapacak Kuruluşlarõn Yetkilendirilmesi ve Yetkilerinin
Geçici veya Sürekli Olarak Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Yönetmelik”

Değerleme ve derecelendirme kuruluşlarõ
MADDE 34.- Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden çõkarõlan düzenlemelerde öngörülen
değerlemeler ve derecelendirmeler, Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde,
değerleme ve derecelendirme kuruluşlarõna yaptõrõlõr.
Destek hizmeti kuruluşlarõ
MADDE 35.- Bankalar, destek hizmetinden doğabilecek riskler ile bunlarõn
yönetilmesine, beklenen fayda ve maliyetin değerlendirilmesine ilişkin hazõrlayacaklarõ

programõ Kuruma ibraz etmek zorundadõr. Destek hizmeti, bankalarõn yasal yükümlülüklerini
yerine getirmelerini, ilgili düzenlemelere uymalarõnõ ve etkin biçimde denetlenmelerini
engelleyici nitelikte olamaz.
Destek hizmeti kuruluşlarõna ve hizmet alõnabilecek konulara ilişkin usûl ve esaslar
Kurulca belirlenir.
Sorumluluk sigortasõ
MADDE 36.- Bağõmsõz denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti
kuruluşlarõ, verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararlarõ karşõlamak amacõyla sorumluluk
sigortasõ yaptõrmak zorundadõr. Bu maddenin uygulanmasõna ilişkin usûl ve esaslar Kurulca
belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Finansal Raporlama
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 37.- Bankalar, kuruluş birliklerinin ve Türkiye Muhasebe Standartlarõ
Kurulunun görüşü alõnmak suretiyle Kurul tarafõndan uluslararasõ standartlar esas alõnarak
belirlenecek usûl ve esaslara uygun olarak muhasebe sistemlerinde tekdüzeni uygulamak; tüm
işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmek; finansal raporlarõnõ bilgi
edinme ihtiyacõnõ karşõlayabilecek biçim ve içerikte, anlaşõlõr, güvenilir ve karşõlaştõrõlabilir,
denetime, analize ve yorumlamaya elverişli, zamanõnda ve doğru şekilde düzenlemek
zorundadõr.
Bankalar, kanunî ve yardõmcõ defter ve kayõtlarõnõ, şubeleri, yurt içi ve yurt dõşõndaki
muhabirleri ile hesap mutabakatõ sağlamadan bilançolarõnõ kapatamazlar.
Yayõmlanan finansal tablolarõn gerçeğe aykõrõ olduğunun tespiti hâlinde Kurul gerekli
tedbirleri almaya yetkilidir.
! Karş. 4389 sayõlõ mülga Bankalar Kanunu md. 13

Konsolide finansal raporlar
MADDE 38.- Ana ortaklõk, finansal durum ve faaliyet sonuçlarõ hakkõnda bir bütün olarak
bilgi vermek amacõyla 37 nci maddeye istinaden Kurulca düzenlenen usûl ve esaslar
çerçevesinde konsolide finansal raporlar düzenlemek zorundadõr. Konsolide finansal rapor
kapsamõnda bulunan kuruluşlar, kendilerinden konsolide finansal raporlarõn düzenlenmesine
ilişkin olarak istenecek her türlü bilgi ve belgeyi ilgili ana ortaklõğa vermekle yükümlüdür.
Finansal raporlarõn imzalanmasõ, sunulmasõ, ilânõ ve denetimi
MADDE 39.- Bankalar tarafõndan hazõrlanan finansal raporlardan Kurulca belirlenecek
olanlarõn, yönetim kurulu başkanõ, denetim komitesi üyeleri, genel müdür ile finansal
raporlamadan sorumlu genel müdür yardõmcõsõ ve ilgili birim müdürü veya bu unvanlara
eşdeğer kişiler tarafõndan ad, soyad ve unvan belirtilmek suretiyle finansal raporlamaya ilişkin
düzenlemelere ve muhasebe kayõtlarõna uygun olduğu belirtilerek imzalanmasõ zorunludur.
İmza yükümlülüğü, Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalarda müdürler
kurulu üyelerince yerine getirilir.
Bankalarõn genel kurullarõna sunacağõ yõllõk finansal raporlarõn bağõmsõz denetim
kuruluşlarõnca onaylanmasõ şarttõr.
Bankalar, düzenleyecekleri finansal raporlarõnõ, Kurulun belirleyeceği usûl ve esaslar
çerçevesinde ilgili mercilere sunmak ve ilân etmek zorundadõrlar.

Yõllõk faaliyet raporu
MADDE 40.- Bankalar, statülerine, yönetim ve organizasyon yapõlarõna, insan
kaynaklarõna, faaliyetlerine, finansal durumlarõna, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe
yönelik beklentilerine ilişkin bilgileri, finansal tablolarõnõ, özet yönetim kurulu raporunu ve
bağõmsõz denetim raporunu da içeren yõllõk faaliyet raporu hazõrlamak zorundadõrlar. Faaliyet
raporunun hazõrlanmasõna, ilgili mercilere bildirilmesine ve kamuya açõklanmasõna ilişkin
usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
Sorumluluk
MADDE 41.- Yönetim kurulu, bu Kanunun 37 nci maddesi uyarõnca faaliyetlerin
muhasebeleştirilmesi, finansal tablolarõn hazõrlanmasõ, onaylanmasõ, denetlenmesi, yetkili
mercilere sunulmasõ ve yayõmlanmasõ dâhil finansal raporlama sistemini, görev, yetki ve
sorumluluklarõ belirlemek, bilgi sistemlerini yeterli hale getirmek ve uygulamayõ gözetmekle
yükümlüdür.
Belgelerin saklanmasõ
MADDE 42.- Alõnan yazõlar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asõllarõ veya bunun mümkün
olmadõğõ hâllerde sõhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyalarõ ve yazõlan yazõlarõn
makine ile alõnmõş, tarih ve numara sõrasõ verilerek düzenlenecek suretleri, usûlleri
çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yõl süreyle saklanõr. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş
şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmalarõ mümkündür. Bu
maddenin uygulanmasõna ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Koruyucu Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Özkaynaklar ve Standart Oranlar
Koruyucu düzenlemeler
MADDE 43.- Kurul; bankalarõn varlõklarõ, alacaklarõ, özkaynaklarõ, borç, yükümlülük ve
taahhütleri, gelir ve giderleri arasõndaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm
unsurlarõn ve maruz kalõnan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi
amacõyla sõnõrlamalar ve standart oranlar da belirlemek suretiyle gerekli düzenlemeleri
yapmaya ve bunlar hakkõnda her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Bu hüküm, 38 inci madde
gereğince konsolide malî tablo hazõrlama yükümlülüğü bulunan ana ortaklõk için Kurulca
belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde konsolide ve konsolide olmayan bazda uygulanõr.
Bankalar, yapõlan düzenlemelere uymak, belirlenen sõnõrlamalarõ ve standart oranlarõ
konsolide baz da dahil olmak üzere hesaplamak, tutturmak ve idame ettirmek ve bunlara
ilişkin olarak Kurum tarafõndan istenen tedbirleri belirlenen süreler içinde almak ve
uygulamakla yükümlüdür.
Kurul, kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlerin uygulanmasõnõ da dikkate
alarak, her bir banka ya da banka grubu için belirlenen asgarî veya azamî standart oranlar ve
sõnõrlardan farklõ daha ihtiyatlõ bir oran veya sõnõr tesis etmeye veya hesaplama ve bildirim
dönemlerini farklõlaştõrmaya veya genel olarak belirlenmemiş oran ve sõnõrlar tespit etmeye
yetkilidir.

Bu Kanun kapsamõnda öngörülen sõnõrlamalara ve standart oranlara ilişkin eşiklere
erişilmesi veya aşõmlarõn oluşmasõ hâlinde, ilgili banka durumu derhal Kuruma bildirmek
zorundadõr.
Ödenmiş sermaye, yedek akçeler ve özkaynak
MADDE 44.- Ödenmiş sermaye, bankalarõn fiilen ve her türlü muvazaadan arî olarak
ödenmiş veya Türkiye'ye ayrõlmõş ve ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen zararõn
yedek akçelerle karşõlanamayan kõsmõ düşüldükten sonra kalan tutardõr.
Yedek akçeler, bankalarõn 6762 sayõlõ Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar ile ana
sözleşmelerine göre ayõrdõklarõ yedek akçelerinden varsa bilanço zararõnõn düşülmesinden
sonra elde edilen tutardõr.
Özkaynak, ana sermaye ve katkõ sermaye toplamõ ile bu toplamdan sermayeden indirilecek
değerlerin düşülmesi sonucu bulunacak tutarõ ifade eder.
Konsolide özkaynak, konsolide esasa göre uygulanacak kredi sõnõrlarõ ile standart
oranlarõn hesaplanmasõnda bu maddenin üçüncü fõkrasõ hükmüne göre hesaplanarak dikkate
alõnõr.
Bu maddeye ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
Sermaye yeterliliği
MADDE 45.- Bu Kanunun uygulanmasõnda maruz kalõnan riskler nedeniyle oluşabilecek
zararlara karşõ yeterli özkaynak bulundurulmasõ sermaye yeterliliğini ifade eder. Bankalar,
Kurum tarafõndan düzenlenecek yönetmelikte öngörülen usûl ve esaslara göre yüzde sekiz
oranõndan az olmamak üzere belirlenecek sermaye yeterliliği oranõnõ hesaplamak, tutturmak,
idame ettirmek ve raporlamak zorundadõr.
Bankalarõn iç sistemleri, aktif ve malî yapõlarõ dikkate alõnarak asgarî sermaye yeterliliği
oranõnõ artõrmaya, bankalar bazõnda farklõlaştõrmaya, kaynağõ katõlma hesabõ olan aktiflerin
risk ağõrlõklarõnõn belirlenmesinde bu hesaplarõn özelliklerini dikkate almak suretiyle
düzenleme yapmaya Kurul yetkilidir.
Likidite yeterliliği
MADDE 46.- Bankalar, Merkez Bankasõnõn uygun görüşü alõnmak suretiyle Kurulca
belirlenecek usûl ve esaslara göre asgarî likidite düzeyini hesaplamak, tutturmak, idame
ettirmek ve raporlamak zorundadõr.
Aşõmlarõn giderilmesi
MADDE 47.- Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden çõkarõlan düzenlemelerde yer alan
sõnõrlama ve oranlara ilişkin aşõmlarõn Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde
giderilmesi zorunludur.
Özkaynaklarda meydana gelebilecek düşüşler nedeniyle özkaynağõn belirli bir oranõ ile
ilişkilendirilen sõnõrlama ve oranlarda aşõmlarõn oluşmasõ ve şartlarõn gerektirmesi hâlinde, bu
aşõmlar Kurumca belirlenecek bir süre içinde giderilir. Aşõmlarõn giderilmesi için belirlenen
süre içinde bu Kanunun idarî para cezalarõna ilişkin hükümleri uygulanmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Krediler ve Risk Grubu

Krediler
MADDE 48.- Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektuplarõ, kontrgarantiler,
kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satõn alõnan
tahvil ve benzeri sermaye piyasasõ araçlarõ, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir
şekil ve surette verilen ödünçler, varlõklarõn vadeli satõşõndan doğan alacaklar, vadesi geçmiş
nakdî krediler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler, gayrinakdî kredilerin nakde
tahvil olan bedelleri, ters repo işlemlerinden alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri
ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklõk paylarõ ve Kurulca kredi
olarak kabul edilen işlemler izlendikleri hesaba bakõlmaksõzõn bu Kanun uygulamasõnda kredi
sayõlõr.
Birinci fõkrada belirtilenlere ilâve olarak, kalkõnma ve yatõrõm bankalarõnõn finansal
kiralama yöntemiyle sağladõğõ finansmanlar ile katõlõm bankalarõnõn taşõnõr ve taşõnmaz mal
ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklõğõ yatõrõmlarõ, taşõnmaz,
ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karşõlõğõ vesaikin finansmanõ, ortak
yatõrõmlar veya benzer yöntemlerle sağladõklarõ finansmanlar da bu Kanun uygulamasõnda
kredi sayõlõr.
Risk grubu
MADDE 49.- Bir gerçek kişi ile eşi ve çocuklarõ, bunlarõn yönetim kurulu üyesi veya
genel müdürü olduklarõ veya bunlarõn ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarõna,
doğrudan ya da dolaylõ olarak kontrol ettikleri ya da sõnõrsõz sorumlulukla katõldõklarõ
ortaklõklar bir risk grubunu oluşturur.
Bir banka ile bu bankanõn nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü,
bunlarõn birlikte veya tek başõna, doğrudan ya da dolaylõ olarak kontrol ettikleri ya da bunlarõn
sõnõrsõz sorumlulukla katõldõklarõ veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü olduklarõ
ortaklõklar bankanõn dahil olduğu risk grubunu oluşturur.
Yukarõda belirtilen risk gruplarõnõn belirlenmesinde birlikte kontrol edilen ortaklõklar, bu
ortaklõklarõn kontrolünü birlikte sağlayan her bir hissedarõn risk grubuna dahil edilir.
Bu maddenin uygulanmasõnda aralarõnda birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir
veya birkaçõnõn ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya
benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler ilgili risk gruplarõna dahil edilir.
Sermayesinin çoğunluğu ayrõ ayrõ veya birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi
Başkanlõğõna, genel veya katma bütçeli dairelere ait bankalar; doğrudan veya dolaylõ olarak
kontrol ettikleri ortaklõklar ile birlikte bir risk grubu oluşturur.
Bankalar dõşõndaki kamu iktisadi teşebbüslerinin veya hisselerinin çoğunluğu Özelleştirme
İdaresi Başkanlõğõnõn elinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarõ, sermaye, yönetim ve
denetimlerine hâkim olduklarõ bağlõ ortaklõk, iştirak ve müesseseler ile birlikte bir risk grubu
oluşturur.
Bu maddenin uygulanmasõna, banka ve ortaklõklarda yönetim kurulu üyesi ve genel
müdür olarak görev yapanlar ve velâyet altõnda olmayan çocuklar bakõmõndan aynõ risk
grubuna dahil edilecek gerçek ve tüzel kişilerin tespitine ilişkin usûl ve esaslar Kurulca
belirlenir.
Dâhil olunan risk grubu ve mensuplara kredi kullandõrma koşullarõ
MADDE 50.- Bankalar;

a) Yönetim kurulu üyelerine, genel müdüre, genel müdür yardõmcõlarõna ve kredi açmaya
yetkili mensuplarõna; bunlarõn eş ve velâyet altõndaki çocuklarõna; tek başlarõna ya da birlikte
sermayesinin yüzde yirmibeş veya fazlasõna sahip olduklarõ ortaklõklara,
b) (a) bendinde sayõlanlar dõşõnda kalan mensuplarõ ile bunlarõn eş ve velâyeti altõndaki
çocuklarõna,
c) Mensuplarõnõn kurduğu veya bunlar için kurulan sandõk, dernek, sendika veya vakõflara,
Her ne şekil ve surette olursa olsun nakdî ve gayrinakdî kredi veremez, tahvil ya da
benzeri menkul kõymetlerini satõn alamazlar.
Birinci fõkra hükümleri, yönetim kurulu üyeliklerinde aslen bulunan veya temsilci
bulunduran ve banka sermayesinde doğrudan veya dolaylõ olarak nitelikli paya sahip olan
gerçek kişi ortaklar ile tüzel kişi ortaklar hakkõnda uygulanmaz.
Bir bankanõn ortaklõklarõnõn yönetim ve denetim kurullarõnda bulunan kimselerin aynõ
zamanda ilgili bankanõn mensubu olmasõ, bu ortaklõklarõn ilgili banka ile işlem yapmasõna
engel değildir.
Bankanõn dâhil olduğu risk grubunda bulunan gerçek ve tüzel kişilere kredi
kullandõrõlmasõ hâlinde, gerekli kararlarõn yönetim kurulunun üye tam sayõsõnõn üçte iki
çoğunluğu ile alõnmasõ ve bunlara sağlanan kredi koşullarõnõn kredi kullananõn lehine diğer
kişi ve gruplara kullandõrõlanlardan ve piyasa koşullarõndan farklõlõk arz etmemesi şarttõr.
Bir bankanõn yönetim kurulu üyelerine, mensuplarõ ile bunlarõn eşlerine ve velâyet
altõndaki çocuklarõna, aylõk net ücretleri toplamõnõn beş katõnõ aşmamak üzere verilecek
krediler, üç katõnõ aşmamak üzere çek karnesi veya kredi kartõ verilmesi suretiyle
kullandõrõlacak krediler ile bu Kanunun 55 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
menkul kõymetler karşõlõğõ kullandõrõlan krediler birinci ve dördüncü fõkra hükümlerine tâbi
değildir.
Banka, bankanõn risk grubunda yer alan kişilere açtõğõ kredileri Kuruma düzenli olarak
raporlar.
Sonradan bu madde hükümlerine aykõrõ hale gelen kredilerin en geç altõ ay içinde tasfiye
edilmesi zorunludur.
Kredi açma
MADDE 51.- Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu; kredi açma,
onay verme ve diğer idarî esaslara ilişkin politikalarõ oluşturmak, bunlarõn uygulanmasõnõ ve
izlenmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
Yönetim kurulu kredi açma yetkisini Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde
kredi komitesine veya genel müdürlüğe devredebilir. Genel müdürlük kendisine devredilen
kredi açma yetkisini diğer birimleri, bölge müdürlükleri veya şubeleri aracõlõğõyla da
kullanabilir. Kredi komitesinin oluşumu ile çalõşma ve karar alma esaslarõ Kurulca belirlenir.
Bu Kanunun kredi sõnõrlarõna ilişkin hükümlerine tâbi olmayan krediler için kredi açma
yetkisi yönetim kurulunca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde devredilebilir.
Kredi açma yetkisini haiz olanlar, kendileri ile eş ve velâyeti altõndaki çocuklarõnõn veya
bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine
ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarõnda yer alamaz ve bu hususu yazõlõ olarak
yetkililere bildirir.
Kurul, bu madde ve 50 nci madde hükümlerine aykõrõ olarak kullandõrõldõğõ tespit edilen
kredilerin, ilgili bankanõn özkaynak hesabõnda indirim kalemi olarak dikkate alõnmasõna karar
vermeye veya bu krediler tutarõnda ilave özkaynak temin edilmesini zorunlu tutmaya
yetkilidir.

Kredilerin izlenmesi
MADDE 52.- Bankalar, kredileri nedeniyle maruz kalõnacak riskleri ölçmek, karşõ tarafõn
malî gücünü düzenli olarak analiz etmek ve izlemek, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve
bunlara ilişkin esaslarõ belirlemek zorundadõr. Kredi müşterileri bu çerçevede konsolide ve
konsolide olmayan bazda istenilen bilgi ve belgeleri bankalara vermekle yükümlüdür.
Sermayesinin yarõsõndan fazlasõna genel ve katma bütçeli dairelerin, kamu iktisadi
teşebbüslerinin, 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayõlõ Kanun kapsamõna alõnan kuruluşlarõn sahip
olduğu kurum ve ortaklõklara ve bankalar dõşõnda kalan müşterilere açõlacak kredi ve
verilecek kefalet ya da teminatlarõn Kurumca belirlenecek tutarõ geçmesi hâlinde alõnacak
hesap durumu belgesi ile eki bilanço ve kâr ve zarar cetvellerinin genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerine uygunluğunun Kurumca belirlenecek esaslar dahilinde 1.6.1989 tarihli
ve 3568 sayõlõ Kanuna göre ruhsat almõş, denetim yetkisine sahip meslek mensuplarõ
tarafõndan onaylanmasõ şarttõr.
Bu maddenin uygulanmasõyla ilgili usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
Karşõlõklar ve teminatlar
MADDE 53.- Bankalar, krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak, doğmuş veya doğmasõ
muhtemel zararlarõn karşõlanmasõ ve bunlar dõşõnda kalan varlõklarõn değer azalõşlarõ için
yeterli düzeyde karşõlõk ayrõlmasõna, aktiflerin kalitesine ve sõnõflandõrõlmasõna, garantilerin ve
teminatlarõn alõnmasõna, bunlarõn değerinin ve güvenilirliğinin ölçülmesine, takibe alõnan
kredilerin izlenmesine ve vadesi dolmuş kredilerin geri ödenmesine ilişkin politikalarõ
oluşturmak ve uygulamak, bunlarõ düzenli olarak gözden geçirmek, tüm bu hususlarõ icra
edebilecek gerekli yapõlarõ tesis etmek ve işletmek zorundadõr. Bu fõkra hükmünün
uygulanmasõna ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
Bu madde uyarõnca krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak ayrõlan özel karşõlõklarõn
tamamõ, ayrõldõklarõ yõlda kurumlar vergisi matrahõnõn tespitinde gider olarak kabul edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sõnõrlamalar
Kredi sõnõrlarõ
MADDE 54.- Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna
kullandõrõlabilecek kredilerin toplamõ özkaynaklarõn yüzde yirmibeşini aşamaz. Bu oran, 49
uncu maddenin ikinci fõkrasõnda tanõmlanan risk grubu bakõmõndan yüzde yirmi olarak
uygulanõr. Kurul, bu oranõ yüzde yirmibeşe kadar yükseltmeye veya kanunî haddine kadar
indirmeye yetkilidir. Bir adi ortaklõğa verilen krediler, sorumluluklarõ oranõnda ortaklara
kullandõrõlmõş sayõlõr.
Bankalarca hâkim ortak veya nitelikli pay sahibi olup olmadõklarõna bakõlmaksõzõn
bankalarõn sermayesinin yüzde bir ve daha fazla payõna sahip olup pay defterine kayõtlõ olan
tüm ortaklarõna ve bunlarla risk grubu oluşturan kişilere kullandõrõlacak kredilerin toplamõ
özkaynaklarõnõn yüzde ellisini aşamaz.
Birlikte kontrol edilen ortaklõklara kullandõrõlan krediler, bu ortaklõklarõ birlikte kontrol
eden hissedarlarõn her birinin ortaklõk sermayesinde sahip olduğu paylarõn, birlikte kontrol
ettikleri toplam paya oranõ ölçüsünde ortaklõğõ birlikte kontrol eden her bir hissedarõn dâhil
olduğu risk grubuna kullandõrõlmõş sayõlõr.

Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynaklarõn yüzde onu veya daha
fazlasõ oranõnda kullandõrõlan krediler büyük kredi sayõlõr ve bunlarõn toplamõ özkaynaklarõn
sekiz katõnõ aşamaz.
Bir risk grubuna kullandõrõlan kredilerin teminatõnõ oluşturmak üzere aynõ risk grubuna
dâhil gerçek veya tüzel kişilerden kabul edilen aval, garanti ve kefaletler risk grubuna ait
kredi sõnõrlarõnõn hesabõnda dikkate alõnmaz.
Gayrinakdî krediler, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler,
kabul edilen aval, garanti ve kefaletler, kredi kuruluşlarõ ve finansal kuruluşlarla
gerçekleştirilen işlemler, Kurulca kabul edilecek ülkelerin merkezî yönetimleri, merkez
bankalarõ ve bankalarõ ile yapõlan işlemler veya bunlarca çõkarõlan ya da ödenmesi garanti
edilen bono, tahvil ve benzeri sermaye piyasasõ araçlarõ, verilen diğer garantiler karşõlõğõ
yapõlan işlemler kredi sõnõrlarõnõn hesabõnda Kurulca belirlenen esaslar ve oranlar dâhilinde
dikkate alõnõr.
Bu madde hükümleri, ana ortaklõk bakõmõndan konsolide esasa göre uygulanõr.
Kredi sõnõrlamalarõna tâbi olmayan işlemler
MADDE 55.- Aşağõdaki kredi işlemleri 54 üncü maddedeki sõnõrlamalara tâbi değildir:
a) Karşõlõğõ nakit, nakit benzeri kõymet ve hesaplar ile kõymetli maden olan işlemler.
b) Hazine Müsteşarlõğõ, Merkez Bankasõ, Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ ve Toplu Konut
İdaresi Başkanlõğõyla yapõlan işlemler ile bu kurumlarca çõkarõlan ya da ödenmesi garanti
edilen bono, tahvil ve benzeri menkul kõymetler karşõlõğõ yapõlan işlemler.
c) Merkez Bankasõ nezdindeki piyasalarda veya kanunla teşkilatlanmõş diğer para
piyasalarõnda yapõlan işlemler.
d) Aynõ kişiye ya da aynõ risk grubuna yeni kredi tahsisi hâlinde daha önce yabancõ para
cinsinden veya yabancõ para ölçüsü ile verilen kredilerin, müteakiben tahsis edilen kredinin
kullandõrõlmaya başlandõğõ tarihteki cari kurdan dikkate alõnmasõ kaydõyla çek ve kredi kartõ
kullandõrõmlarõ hariç, kredilerde kur değişikliklerinin doğurduğu artõşlar ile vadesi geçmiş
kredilere tahakkuk ettirilen faiz, kâr payõ ve diğer unsurlar.
e) Her türlü sermaye artõrõmlarõ dolayõsõyla bedelsiz edinilen ortaklõk paylarõ ile ortaklõk
paylarõnõn herhangi bir fon çõkõşõ gerektirmeyen değer artõşlarõ.
f) Kurulca belirlenecek esaslar dâhilinde bankalarõn kendi aralarõndaki işlemler.
g) Kurulca belirlenecek esas ve süreler çerçevesinde elden çõkarõlmasõ kaydõyla halka arza
aracõlõk yüklenimleri kapsamõnda edinilen ortaklõk paylarõ.
h) Özkaynak hesabõnda indirilecek değer olarak dikkate alõnan işlemler.
i) Kurulca belirlenecek diğer işlemler.
Ortaklõk paylarõna ilişkin sõnõrlamalar
MADDE 56.- Bankalarõn; kredi kuruluşlarõ ve finansal kuruluşlar dõşõndaki bir
ortaklõktaki payõ kendi özkaynaklarõnõn yüzde onbeşini, bu ortaklõklardaki paylarõnõn toplam
tutarõ ise kendi özkaynaklarõnõn yüzde altmõşõnõ aşamaz.
Bu Kanunun 55 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen işlemler, birinci fõkrada belirtilen
sõnõrlarõn hesabõnda dikkate alõnmaz.
Birinci fõkrada zikredilen sõnõrlarõn aşõlmasõ hâlinde, aşõm tutarõ özkaynak hesaplamasõnda
ana sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alõnõr.

Bankalar, kendilerinde doğrudan veya dolaylõ olarak pay sahibi olan ortaklõk ve
kuruluşlarda doğrudan veya dolaylõ olarak pay sahibi olamazlar, bunlarõn hisse senetlerini
rehin olarak kabul edemezler ve karşõlõğõnda avans veremezler.
Gayrimenkul ve emtia üzerine işlemler
MADDE 57.- Bankalarõn gayrimenkullerinin net defter değerleri toplamõ özkaynaklarõnõn
yüzde ellisini aşamaz. Bu hesaplamada, değerleme veya enflasyon düzeltmesine bağlõ olarak
oluşan ve gayrimenkul hesabõna eklenen değer artõşlarõ yüzde elli oranõnda dikkate alõnõr.
Bankalar, 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu kapsamõnda gayrimenkul ve emtiayõ esas
alan sözleşmeler ile Kurulca uygun görülecek kõymetli madenlerin alõm ve satõmõ hariç olmak
üzere ticaret amacõyla gayrimenkul ve emtianõn alõm ve satõmõ ile uğraşamaz, ipotekli konut
finansmanõ kuruluşu ve gayrimenkul yatõrõm ortaklõklarõ hariç olmak üzere ana faaliyet
konusu gayrimenkul ticareti olan ortaklõklara katõlamazlar.
Katõlõm bankalarõ tarafõndan gayrimenkul, ekipman veya emtia temini veya finansal
kiralama, kâr ve zarar ortaklõğõ, ortak yatõrõmlar yoluyla finansman sağlanmasõ ve benzer
faaliyetler nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden dolayõ gayrimenkul ve emtia üzerine
yapõlan işlemler, bu madde ile yasaklanan ve sõnõrlanan faaliyetler kapsamõnda
değerlendirilmez.
Alacaklardan dolayõ edinilmek zorunda kalõnan emtia ve gayrimenkullerin elden
çõkarõlmasõna ilişkin usûl ve esaslar Kurul tarafõndan belirlenir.
Sandõk ve vakõflara ilişkin işlemler
MADDE 58.- Bankalarca münhasõran çalõşanlarõna ait olmak üzere sağlõk ve sosyal
yardõm, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarõyla kurulan sandõk ve vakõflara
açõklarõnõn kapatõlmasõ için kaynak aktarõlamaz.
Bağõş sõnõrlarõ
MADDE 59.- Bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca bir malî yõlda
yapõlabilecek bağõş miktarõ, banka özkaynaklarõnõn binde dördünü aşamaz. Ancak, yapõlan
bağõş ve yardõmlarõn en az yarõsõnõn, kurumlar vergisi matrahõnõn tespitinde gider veya indirim
olarak dikkate alõnabilecek bağõş ve yardõmlardan oluşmasõ zorunludur. Bu hükmün
uygulanmasõna ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
! Bkz. 5422 sayõlõ Kurumlar Vergisi Kanunu mük. md. 14

BEŞİNCİ KISIM
Mevduata ve Katõlõm Fonu Toplamaya İlişkin Hükümler
Mevduat ve katõlõm fonu kabulü
MADDE 60.- Kredi kuruluşlarõ ile özel kanunlarõna göre yetkili olanlar dõşõnda hiçbir
gerçek veya tüzel kişi, aslen veya fer'an meslek edinerek mevduat veya katõlõm fonu kabul
edemez, ticaret unvanlarõ ve kamuya yapacaklarõ açõklamalar ile ilân ve reklamlarõnda bu
izlenimi yaratacak ifade ve deyimleri kullanamaz.
Karşõlõğõnda hesap cüzdanõ yerine makbuz, katõlma belgesi, senet ve benzeri belgelerin
verilmesi, alõnan paralarõn mevduat veya katõlõm fonu kabulü sayõlmasõna engel değildir.
Resmî ve özel kuruluşlar ile ortaklõklarda, yalnõz çalõşanlarõna ait olmak üzere sağlõk ve
sosyal yardõm, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarõyla kurulan sandõk ve vakõflarõn

münhasõran kendi üyelerinden bu amaçlar için topladõklarõ paralar ile sigorta şirketlerinin
işlemleri bu Kanun uygulamasõnda mevduat ve katõlõm fonu kabulü sayõlmaz.
Kalkõnma ve yatõrõm bankalarõnõn kendi müstakrizlerinden, ortak ve ortaklõklarõndan genel
esaslar dâhilinde sağladõklarõ fonlar ile bankalardan, para piyasalarõ, sermaye piyasalarõ ve
organize piyasalardan sağlayacaklarõ fonlar bu Kanun uygulamasõnda mevduat sayõlmaz.
Türkiye'de kurulan kredi kuruluşlarõnõn yurt dõşõndaki şubeleri ve ortaklõklarõ, mevduat
cüzdanõ ve fon toplamaya ilişkin evrakõn düzenlenmesi işlemlerini faaliyette bulunduklarõ
ülkede yapmak zorundadõr. Bu şube veya ortaklõklar adõna hiçbir şekil ve surette yurt içinde
mevduat cüzdanõ ve fon toplamaya ilişkin evrak düzenlenemez veya verilemez.
Türkiye'de kurulu kredi kuruluşlarõ, yurt dõşõnda kurulu ortaklõklarõ veya başka banka veya
finansal kuruluşlar adõna yurt içinde yerleşik kişilerden mevduat veya katõlõm fonu kabul
etmek amacõyla; evrak ya da cüzdan bulundurmalarõ, personel istihdam etmeleri, bu
ortaklõklar veya başka kredi kuruluşu veya finansal kuruluşlar adõna toplanacak mevduat ve
katõlõm fonu üzerinden personele ücret, komisyon, prim ve benzeri adlar altõnda para ödemek
veya personele bu kuruluşlarõn reklamõnõ yaptõrmak suretiyle müşterilerini anõlan kuruluşlara
yönlendirmeleri, bu ve benzeri yöntemler kullanarak yurt dõşõnda kurulu kuruluşlar adõna
mevduat ve katõlõm fonu kabul etmeleri, bu madde kapsamõnda izinsiz mevduat ve katõlõm
fonu kabulü sayõlõr.
Kredi kuruluşlarõ, mevduat hesaplarõ ile katõlõm fonu hesaplarõnõ Kurulun görüşü alõnmak
suretiyle Merkez Bankasõnca tespit edilecek vade ve türlerine göre tasnif etmek, tasarruf
mevduatõ ve gerçek kişilere ait katõlõm fonunu diğer hesaplardan ayõrmak zorundadõrlar.
2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen sermaye piyasasõ
araçlarõ hakkõnda bu madde hükümleri uygulanmaz.
! Karş. 4389 sayõlõ mülga Bankalar Kanunu md. 10

Mevduatõn ve katõlõm fonunun çekilmesi
MADDE 61.- 4721 sayõlõ Türk Medenî Kanununun rehinlere ve hapis hakkõna, 818 sayõlõ
Borçlar Kanununun alacağõn devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunlarõn
verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklõ kalmak şartõyla mevduat ve katõlõm fonu
sahiplerine ödenmesi gereken tutarlarõ geri alma haklarõ hiçbir suretle sõnõrlandõrõlamaz.
Mevduat veya katõlma hesabõ sahipleri ile kredi kuruluşlarõ arasõnda vade ve ihbar süresi
hakkõnda kararlaştõrõlan şartlar saklõdõr.
Bu maddenin uygulanmasõna ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
! Bu maddeye aykõrõlõkta uygulanacak yaptõrõm için bkz. md. 151

Zamanaşõmõ
MADDE 62.- Bankalar nezdlerindeki mevduat, katõlõm fonu, emanet ve alacaklardan hak
sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazõlõ talimatõ tarihinden başlayarak on yõl içinde
aranmayanlar zamanaşõmõna tâbidir.
Zamanaşõmõna uğrayan her türlü mevduat, katõlõm fonu, emanet ve alacaklar banka
tarafõndan hak sahibine ulaşõlamamasõ hâlinde, yapõlacak ilânõ müteakiben Fona gelir
kaydedilir.
Bu maddenin uygulanmasõ ile ilgili usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
! Karş. 4389 sayõlõ mülga Bankalar Kanunu md. 10/4

Mevduatõn ve katõlõm fonunun sigortalanmasõ

MADDE 63.- Kredi kuruluşlarõ nezdlerindeki tasarruf mevduatõ ve gerçek kişilere ait
katõlõm fonlarõ, Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu tarafõndan sigorta edilir.
Kredi kuruluşlarõ, nezdlerindeki tasarruf mevduatõ ve gerçek kişilere ait katõlõm fonlarõnõ,
sigortaya tâbi kõsõm üzerinden sigorta ettirmek ve bunun üzerinden prim ödemek zorundadõr.
Sigortaya tâbi olacak tasarruf mevduatõ ve gerçek kişilere ait katõlõm fonlarõnõn kapsamõ ve
tutarõ, Merkez Bankasõ, Kurul ve Hazine Müsteşarlõğõnõn olumlu görüşü alõnmak suretiyle Fon
Kurulu tarafõndan belirlenir. Risk esaslõ sigorta priminin oranõ, yõllõk bazda sigortaya tâbi
tasarruf mevduat ve katõlõm fonunun binde yirmisini aşamaz. Risk esaslõ sigorta priminin
tarifesi, tahsil zamanõ, şekli ve diğer hususlar Kurulun görüşü alõnmak suretiyle Fon Kurulu
tarafõndan belirlenir.
Kredi kuruluşlarõnõn iflasõ hâlinde mevduat ve katõlõm fonu sahipleri, Fonun imtiyazlõ
alacaklarõndan ve Devlet ile sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn 6183 sayõlõ Kanun kapsamõndaki
alacaklarõndan sonra gelmek üzere sigortaya tâbi olmayan kõsõm için 2004 sayõlõ İcra ve İflas
Kanununun 206 ncõ maddesindeki üçüncü sõra anlamõnda imtiyazlõ alacaklõdõrlar.
Kredi kuruluşlarõnca Fona ödenen sigorta primleri kurumlar vergisi matrahõnõn tespitinde
gider olarak kabul edilir.
Faaliyet izni kaldõrõlan kredi kuruluşlarõ nezdinde bulunan ve doğruluğu hiçbir şüpheye
yer vermeyecek şekilde kanõtlanan mevduat ve katõlõm fonunun sigorta kapsamõndaki kõsmõ,
Fon kaynaklarõndan ödenir.
Sigorta kapsamõ dõşõnda kalan mevduat ve katõlõm fonu
MADDE 64.- Aşağõda sayõlan tasarruf mevduatõ ve katõlõm fonu hesaplarõ sigortaya tâbi
değildir:
a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortaklarõ ile bunlarõn ana, baba, eş ve velâyet altõndaki
çocuklarõna ait mevduat ve katõlõm fonu ile diğer hesaplar.
b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür
ve yardõmcõlarõ ile bunlarõn ana, baba, eş ve velâyet altõndaki çocuklarõna ait mevduat ve
katõlõm fonu ile diğer hesaplar.
c) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesindeki suçtan
kaynaklanan malvarlõğõ değerleri kapsamõna giren mevduat ve katõlõm fonu ile diğer hesaplar.
d) Kurul tarafõndan belirlenen diğer mevduat, katõlõm fonu ve hesaplar.
ALTINCI KISIM
Denetim ve Alõnacak Önlemler
Denetim
MADDE 65.- Bu Kanun kapsamõndaki kuruluşlar ve bunlarõn faaliyetleri, Kurumun
denetim ve gözetimine tâbidir.
Kurum, bankalarõn genel kurul toplantõlarõna gözlemci sõfatõyla temsilci gönderebilir.
Konsolide denetim
MADDE 66.- Bu Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fõkrasõ hükmü gereğince,
konsolide bazda sõnõrlama ve oranlara tâbi olan ana ortaklõk bankalar ve bunlarõn yurt içi ve
yurt dõşõ bağlõ ortaklõklarõ, birlikte kontrol edilen ortaklõklarõ, şube ve temsilcilikleri konsolide
denetime tâbidir.

Birinci fõkrada belirtilen kuruluşlar, öncelikle iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim
sistemleri, muhasebe ve finansal raporlama birimi, finansal tablolar ve raporlarõ ile risk
grubuna kullandõrõlan kredilere ilişkin bilgi ve belgeler olmak üzere her türlü kayõt, bilgi,
belge, yapõ ve sistemlerini konsolide denetime uygun ve hazõr hale getirmek zorundadõrlar.
Bağlõ ortaklõk ve birlikte kontrol edilen ortaklõklarõn bu Kanun uyarõnca yapõlacak
konsolide denetimi, gerek duyulmasõ hâlinde, Kurum ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarõn
denetimi ve gözetimi ile yetkili mercilerle birlikte gerçekleştirilir. Denetim sonuçlarõ ile
denetime esas bilgi ve belgeler anõlan yetkili mercilerin görüşü alõnarak Kurulca belirlenecek
usûl ve esaslara göre paylaşõlõr ve kullanõlõr.
Önlem alõnmasõnõ gerektiren hâller
MADDE 67.- Konsolide veya konsolide olmayan bazda yapõlan denetimler sonucunda bir
bankanõn;
a) Aktiflerinin vade itibarõyla yükümlülüklerini karşõlayamama tehlikesiyle karşõ karşõya
gelmesi ya da likiditeye ilişkin düzenlemelere uymamasõ,
b) Gelir ve giderleri arasõndaki ilgi ve dengelerin bozulmasõ nedeniyle kârlõlõğõn
faaliyetleri emin bir şekilde yürütecek yeterlilikte olmamasõ,
c) Özkaynaklarõnõn sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelere göre yetersiz olmasõ veya
bu durumun gerçekleşmek üzere bulunmasõ,
d) Aktif kalitesinin malî bünyeyi zayõflatabilecek şekilde bozulmasõ,
e) Bu Kanuna ve ilgili düzenlemelere veya Kurulca alõnan kararlara aykõrõ nitelikte karar,
işlem ve uygulamalarõnõn bulunmasõ,
f) İç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerini kurmamasõ veya bu sistemleri etkin
ve yeterli bir şekilde işletmemesi veya denetimi engelleyici herhangi bir hususun bulunmasõ,
g) Yönetiminin basiretsizliği nedeniyle bu Kanun ve ilgili mevzuat ile tanõmlanmõş
risklerin önemli ölçüde artmasõ veya malî bünyeyi zayõflatabilecek şekilde yoğunlaşmasõ,
Hâllerinden herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, bu Kanunun 68 inci, 69 uncu ve
70 inci maddelerinde öngörülen tedbirler derhal alõnõr.
Düzeltici önlemler
MADDE 68.- Kurum, 67 nci maddede düzenlenen;
a) (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki hâllerden birinin veya birkaçõnõn tespiti hâlinde,
bankanõn özkaynağõnõn artõrõlmasõ veya kâr dağõtõmõnõn geçici bir süreyle durdurularak
ihtiyatlara aktarõlmasõ veya ayrõlan karşõlõklarõn artõrõlmasõ, hissedarlara kredi verilmesinin
durdurulmasõ veya aktiflerin elden çõkarõlmasõ suretiyle likidite temin edilmesi veya yeni
yatõrõmlarõn sõnõrlandõrõlmasõ veya durdurulmasõ, ücret ve diğer ödemelerin sõnõrlandõrõlmasõ,
uzun vadeli yatõrõmlarõn durdurulmasõ,
b) (e), (f) ve (g) bentlerindeki hâllerden birinin veya birkaçõnõn varlõğõ hâlinde bu
aykõrõlõklarõn giderilmesi, kredi politikasõnõn gözden geçirilerek riskli işlemlerin
durdurulmasõ, maruz kalõnan vade, kur veya faiz riskinin azaltõlmasõ için gerekli önlemlerin
alõnmasõ,
Tedbirlerinden bir veya birkaçõnõn ya da tamamõnõn ve Kurumca uygun görülecek diğer
tedbirlerin, Kurumun uygun göreceği bir süre ve onaylayacağõ bir plân dahilinde alõnmasõnõ
ve uygulanmasõnõ bankanõn yönetim kurulundan ister.
-----------------------------------------------------------------------! Bu maddeye aykõrõlõkta uygulanacak yaptõrõm için bkz. md. 152

İyileştirici önlemler
MADDE 69.- Banka tarafõndan 68 inci maddede yer alan önlemlerin alõnmamasõ veya
alõnan önlemlere rağmen sorunlarõn giderilememesi ya da bu tedbirlerin alõnmasõ durumunda
dahi sonuç alõnamayacağõnõn Kurumca belirlenmesi hâlinde Kurul;
a) 67 nci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayõlan hallerden herhangi birinin veya
birkaçõnõn gerçekleşmesi durumunda, malî bünyenin düzeltilmesi, sermaye yeterliliği veya
likidite düzeylerinden birinin ya da her ikisinin yükseltilmesi, uygun bir süre vererek uzun
vadeli veya duran varlõklarõn elden çõkarõlmasõ, işletme ve yönetim giderlerinde kõsõntõya
gidilmesini veya mensuplarõna her ne ad altõnda olursa olsun düzenli olarak ödenenler
dõşõndaki ödemelerin durdurulmasõ, belirli kişi, kurum, risk grubu veya sektörlere nakdî ve
gayrinakdî kredi kullandõrõmõnõn sõnõrlandõrõlmasõ veya yasaklanmasõ,
b) 67 nci maddenin (e), (f) ve (g) bentleri ile ilgili olarak aykõrõlõklarõn giderilmesi, karar,
işlem ve uygulamalarda yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu bulunmasõ hâlinde genel
kurulun en kõsa sürede olağanüstü toplantõya çağrõlarak yönetim kurulu üyelerinden bir veya
birkaçõnõn veya tamamõnõn değiştirilmesi veya üye sayõsõnõ artõrarak üye atanmasõ veya karar
ve işlemlerde sorumluluğu bulunan mensuplarõnõn görevden alõnmasõ, (g) bendi ile ilgili
olarak maruz kalõnan risklerin azaltõlmasõ için kõsa, orta ve uzun vadeli olmak üzere Kurulca
uygun görülecek bir plân oluşturulmasõ ve yönetim kurulu üyeleri ile nitelikli paya sahip
ortaklarõndan, bu plânõn yazõlõ olarak taahhüt edilmesi ve belirlediği dönemler itibarõyla
uygulama sonuçlarõnõn gönderilmesi,
De dâhil olmak üzere, uygun göreceği her türlü tedbirin alõnmasõnõ ve ivedilikle
uygulanmasõnõ banka yönetim kurulundan ister.
-----------------------------------------------------------------------! Bu maddeye aykõrõlõkta uygulanacak yaptõrõm için bkz. md. 152

Kõsõtlayõcõ önlemler
MADDE 70.- Banka tarafõndan 68 inci ve/veya 69 uncu maddelerde yer alan önlemlerin
alõnmamasõ veya alõnan önlemlere rağmen sorunlarõn giderilememesi ya da bu tedbirlerin
alõnmasõ durumunda dahi sonuç alõnamayacağõnõn belirlenmesi hâlinde Kurul bankadan;
a) Faaliyetlerini, faaliyet türleri itibarõyla tüm teşkilatõnõ veya gerekli görülecek yurt içi
veya yurt dõşõ şubelerini veya muhabirlerle ilişkilerini kapsayacak şekilde kõsõtlamasõ veya
geçici olarak durdurulmasõ,
b) Kaynaklarõn toplanmasõ ve kullandõrõlmasõna ilişkin olarak faiz oranõ ve vade
kõsõtlamalarõ da dâhil olmak üzere, her türlü sõnõrlama ve kõsõtlama getirmesi,
c) Yönetim kurulu da dâhil olmak üzere genel müdür, genel müdür yardõmcõlarõ, ilgili
birim ve şube yöneticilerinin bir kõsmõnõ veya tamamõnõ görevden almasõ, görevden alõnan
kişilerin yerine atanacak veya seçilecek kişiler için Kurumdan onay alõnmasõ,
d) Sigortaya tâbi mevduat veya katõlõm fonu tutarõnõ aşmamak ve yeterli teminatõ hâkim
ortaklarõn hisse senetlerinden veya diğer malvarlõklarõndan karşõlanmak üzere uzun vadeli
kredi sağlamasõ,
e) Zarar doğurduğu tespit edilen faaliyetlerinin sõnõrlandõrõlmasõ veya durdurulmasõ, verimi
düşük veya verimsiz varlõklarõnõn elden çõkarõlmasõ,
f) İstekli olan bir veya birkaç banka ile birleşmesi,
g) Özkaynaklarõn artõrõlmasõnõ sağlamak amacõyla uygun görülecek yeni hissedarlar
bulunmasõ,

h) Doğan zararõn özkaynaktan indirilmesi,
Tedbirlerinden bir ya da birkaçõnõn veya uygun göreceği diğer tedbirlerin alõnmasõnõ ve
uygulanmasõnõ ister.
-----------------------------------------------------------------------! Bu maddeye aykõrõlõkta uygulanacak yaptõrõm için bkz. md. 152

Faaliyet izninin kaldõrõlmasõ veya Fona devir
MADDE 71.- Denetlemeler sonucunda bir bankayla ilgili olarak;
a) Bu Kanunun 70 inci maddesi kapsamõnda alõnmasõ istenen tedbirlerin Kurul tarafõndan
verilen süre içerisinde ya da her halükârda en geç oniki ay içinde kõsmen ya da tamamen
alõnmamasõ ya da bu tedbirleri kõsmen veya tamamen almõş olmasõna rağmen, malî bünyesinin
güçlendirilmesine imkân bulunmadõğõ veya bu tedbirler alõnmõş olsa dahi malî bünyesinin
güçlendirilemeyeceğinin tespit edilmesi,
b) Faaliyetine devamõnõn mevduat ve katõlõm fonu sahiplerinin haklarõ ve malî sistemin
güven ve istikrarõ bakõmõndan tehlike arz ettiğinin ortaya çõkmasõ,
c) Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğinin tespit edilmesi,
d) Yükümlülüklerinin toplam değerinin varlõklarõnõn toplam değerini aşmasõ,
e) Hâkim ortaklarõnõn veya yöneticilerinin, banka kaynaklarõnõ, bankanõn emin bir şekilde
çalõşmasõnõ tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylõ veya dolanlõ olarak kendi
lehlerine kullanmasõ veya dolanlõ olarak kaynak kullandõrmasõ ve bankayõ bu suretle zarara
uğratmasõ,
Hâllerinden bir veya birkaçõnõn varlõğõ durumunda Kurul, en az beş üyesinin aynõ yöndeki
oyuyla alõnan kararla bankanõn faaliyet iznini kaldõrmaya ya da kredi kuruluşunun temettü
hariç ortaklõk haklarõ ile yönetim ve denetimini, zararõn mevcut ortaklarõn sermayesinden
indirilmesi kaydõyla kõsmen veya tamamen devri, satõşõ veya birleştirilmesi amacõyla Fona
devretmeye yetkilidir.
Faaliyet izni kaldõrõlan kredi kuruluşlarõ bu Kanunda yer alan hükümlere göre, kalkõnma
ve yatõrõm bankalarõ ise genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Bu madde kapsamõnda alõnan Kurul kararlarõ Resmî Gazetede yayõmlanõr. Yayõm tarihi
ilgililer bakõmõndan tebliğ tarihi olarak kabul edilir.
Sistemik riske karşõ alõnacak önlemler
MADDE 72.- Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir
gelişmenin ortaya çõkmasõ ve bu durumun Kurumun koordinasyonunda, Fon, Hazine
Müsteşarlõğõ ve Merkez Bankasõnca müştereken tespiti hâlinde, alõnacak olağanüstü tedbirleri
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olup, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen bu
olağanüstü tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumludur.
YEDİNCİ KISIM
Kanunî Yükümlülükler
Sõrlarõn saklanmasõ
MADDE 73.- Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon Kurulu başkan ve üyeleri
ile Fon personeli görevleri sõrasõnda öğrendikleri bankalara ve bunlarõn bağlõ ortaklõk, iştirak,
birlikte kontrol edilen ortaklõklarõ ve müşterilerine ait sõrlarõ bu Kanuna ve özel kanunlarõna
göre yetkili olanlardan başkasõna açõklayamaz ve kendilerinin veya başkalarõnõn yararlarõna

kullanamazlar. Kurumun dõşarõdan destek hizmeti aldõğõ kişi ve kuruluşlar ile bunlarõn
çalõşanlarõ da bu hükme tâbidir. Bu yükümlülük görevden ayrõldõktan sonra da devam eder.
Bu Kanun hükümleri uyarõnca Kurumun, yurt dõşõndaki muadili denetim mercileri ile
düzenleyeceği mutabakat zabõtlarõ çerçevesinde vereceği bilgi ve belgeler birinci fõkradaki sõr
kapsamõnda değildir. Kurul düzenleyeceği mutabakat zabõtlarõ veya zabõtlar dõşõnda elde
edeceği sõrlarõn korunmasõnõ sağlamakla görevlidir. Kurumun elde edeceği sõr niteliğindeki
bilgi ve belgeler, kuruluş ve faaliyet izni verilmesinde, faaliyetlerin denetiminde,
düzenlemelere uyulup uyulmadõğõnõn izlenmesinde ve Kurul kararlarõna karşõ açõlacak idarî
davalarõn görülmesinde kullanõlabilir. Kurumun bu fõkra kapsamõnda elde edeceği sõr
niteliğindeki bilgi ve belgeler hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa verilemez. Mahkeme kararõna
bağlanmõş sõr kapsamõna giren bilgilerin verilmesinden Kurum sorumlu tutulamaz.
Bankalarõn ortaklarõ, yönetim kurulu üyeleri, mensuplarõ, bunlar adõna hareket eden kişiler
ile görevlileri, sõfat ve görevleri dolayõsõyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait
sõrlarõ, bu konuda kanunen açõkça yetkili kõlõnan mercilerden başkasõna açõklayamazlar.
Bankalarõn destek hizmeti aldõğõ kuruluş ve çalõşanlarõ hakkõnda da bu hüküm uygulanõr. Bu
yükümlülük görevden ayrõldõktan sonra da devam eder.
Kredi kuruluşlarõ ve finansal kuruluşlarõn destek hizmeti kuruluşlarõ ile aralarõnda
akdedecekleri yazõlõ sözleşmeler çerçevesinde bu kuruluşlarõn müşterilerinin risk
durumlarõnõn izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine
getirilmesi nedeniyle yapõlacak bilgi ve belge alõşverişi ile hizmet temini ve ayrõca kredi
kuruluşlarõ ve finansal kuruluşlarõn kendi aralarõnda doğrudan doğruya veya en az beş banka
tarafõndan kurulacak şirketler vasõtasõyla yapacaklarõ her türlü bilgi ve belge alõşverişi bu
hükmün dõşõndadõr.
! Bkz. 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanunu md. 239, 258

İtibarõn korunmasõ
MADDE 74.- 5187 sayõlõ Basõn Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon,
video, internet, kablolu yayõn veya elektronik bilgi iletişim araçlarõ ve benzeri yayõn
araçlarõndan biri vasõtasõyla; bir bankanõn itibarõnõ kõrabilecek veya şöhretine ya da servetine
zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asõlsõz haber yayõlamaz.
Etik ilkeler
MADDE 75.- Bankalar ile bunlarõn mensuplarõ; bu Kanuna, ilgili düzenlemelere, kuruluş
amaç ve politikalarõna uygun olarak faaliyetlerin icra edilmesini temin etmeye ve yönetimde
adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik etik ilkelere uymakla
yükümlüdürler.
Etik ilkeler, kuruluş birlikleri tarafõndan Kurulun uygun görüşü alõnmak suretiyle
belirlenir.
Müşteri haklarõ
MADDE 76.- Bankalar, müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü
sorularõna cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine
bildirmekle yükümlüdür. Bankalar, kredi sözleşmelerinin onaylõ bir örneğini müşterilerine
vermek zorundadõr. Talepleri hâlinde müşteri ile yapõlan diğer işlemlere ilişkin her türlü
belgenin bir örneği de müşterilere verilir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularõna ilişkin olarak, bankalar ile
bireysel müşterileri arasõnda akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer almasõ gereken
asgarî hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağõ işlemler Kurulun uygun görüşü alõnarak
kuruluş birlikleri tarafõndan belirlenir. 4077 sayõlõ Tüketicinin Korunmasõ Hakkõnda Kanun
hükümleri saklõdõr.
Bankalarõn, kimliklerini ve vergi numaralarõnõ belgelemeyen müşterileri adõna mevduat,
katõlõm fonu, kredi ve her ne ad altõnda olursa olsun hesap açmalarõ, sözleşme düzenlemeleri,
havale ve kambiyo hizmetleri ile diğer bankacõlõk ve malî hizmetleri vermeleri yasaktõr. Bu
fõkranõn uygulanmasõna ilişkin usûl ve esaslar Kurumun görüşü alõnarak Malîye Bakanlõğõnca
düzenlenir. Bu fõkra hükmüne ve Malîye Bakanlõğõnca yapõlan düzenlemelere uymayanlar
hakkõnda 2.4.1998 tarihli ve 4358 sayõlõ Kanunun 5 inci maddesi hükmünün uygulanmasõ bu
Kanunun kovuşturma usûlü hükümlerine tâbi değildir.
SEKİZİNCİ KISIM
Kalkõnma ve Yatõrõm Bankalarõ ve Finansal Holding Şirketi
Kalkõnma ve yatõrõm bankalarõna ilişkin hükümler
MADDE 77.- Kalkõnma ve yatõrõm bankalarõ, bu Kanunun 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 106
ilâ 129 uncu maddeleri, 130 uncu maddesinin (a) bendi, 131 ilâ 142 nci maddeleri hariç
olmak üzere diğer hükümlerine tâbidir.
Finansal holding şirketi
MADDE 78.- Kurul, finansal holding şirketlerinin kapsamõnõ belirlemeye ve kurulmasõnõ
zorunlu tutmaya; sermaye yeterliliği, iç sistemler, konsolide denetim ve denetimin
koordinasyonuna ilişkin usûl ve esaslarõ belirlemeye yetkilidir. Kurulca belirlenen kapsama
girmekle birlikte finansal holding şirketi kurmasõ zorunlu tutulmayan bir grubun tâbi olacağõ
hükümleri tespite Kurul yetkilidir.
Finansal holding şirketleri hakkõnda, Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde bu
Kanunun 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 47, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 93, 95 ve 96 ncõ madde hükümleri
ve bu maddelere ilişkin ceza hükümleri uygulanõr.
Finansal holding şirketleri bakõmõndan belirlenecek standart oranlar ve sõnõrlamalar ile
yapõlacak hesaplamalar yalnõzca konsolide bazda dikkate alõnõr.
DOKUZUNCU KISIM
Kuruluş Birlikleri
Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katõlõm Bankalarõ Birliği
MADDE 79.- Mevduat bankalarõ ile kalkõnma ve yatõrõm bankalarõ, tüzel kişiliği haiz ve
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Bankalar Birliğine; katõlõm bankalarõ
ise aynõ nitelikteki Türkiye Katõlõm Bankalarõ Birliğine, faaliyet izni aldõklarõ tarihten itibaren
bir ay içinde üye olmak zorundadõr.
Karş. Türkiye Bankalar Birliği için 4389 sayõlõ mülga Bankalar Kanunu md. 19; Türkiye
Bankalar Birliğinin Statüsü için bkz. 29.8.2002 RG tarihli 2002/4597 sayõlõ Bakanlar Kurulu
Kararõ

Birliklerin görev ve yetkileri
MADDE 80.- Kuruluş birlikleri;
a) Mesleğin gelişmesini temin etmek,
b) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar ve
disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarõna uygun olarak çalõşmalarõnõ sağlamak,
c) Üye banka mensuplarõnõn uyacaklarõ meslek ilkeleri ve standartlarõnõ Kurumun uygun
görüşünü alarak belirlemek,
d) İlgili mevzuat uyarõnca alõnan kararlar ile Kurumca alõnmasõ istenilen tedbirlerin
uygulanmasõnõ takip etmek,
e) Üyeleri arasõnda haksõz rekabeti önlemek amacõyla gerekli her türlü tedbiri almak ve
uygulamak,
f) Üyelerin ilân ve reklamlarõnda uyacaklarõ esas ve şartlarõ tür, şekil, nitelik ve miktarlarõ
itibarõyla Kurumun uygun görüşünü alarak tespit etmek,
g) Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle bankalar arasõnda ortak projelere ilişkin işbirliğini
temin etmek,
h) Üyelerinin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararõna istinaden
dava açmak,
i) Müşteri haklarõna dair hükümlerde öngörülen sözleşmelerin şekil ve içeriklerine ilişkin
usûl ve esaslarõ belirlemek,
j) 4077 sayõlõ Tüketicinin Korunmasõ Hakkõnda Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla
tanõnmõş müracaat haklarõ saklõ kalmak kaydõyla üyeler ve bireysel müşterileri arasõndaki
ihtilaflarõn değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasõnõ temin etmek üzere hazõrlayacaklarõ
ve Kurulca onaylanan usûl ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak,
İle görevli ve yetkilidir.
Organlar ve statü
MADDE 81.- Kuruluş birliklerinin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar
çerçevesinde gizli oyla ve yargõ gözetimi altõnda gerçekleştirilir. Seçim yapõlacak genel kurul
toplantõsõndan en az onbeş gün önce seçimlere katõlacak üye bankalarõ ve temsilcilerini
belirleyen liste, toplantõnõn gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk olmadõğõ takdirde
yapõlacak ikinci toplantõya ilişkin hususlarõ belirten bir yazõ ile birlikte üç nüsha olarak
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanõ hâkime tevdi edilir. Hâkim
gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususlarõ onaylar; bir sandõk kurulu başkanõ ve iki
sandõk kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar. Oy verme işlemi gizli oy, açõk sayõm
ilkelerine göre yapõlõr. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlarõ tutanakla tespit edilip seçim
sandõk kurulu başkanõ ve üyeleri tarafõndan imzalanõr. Tutanağõn düzenlenmesinden itibaren
iki gün içinde seçimlere yapõlacak her türlü itiraz hâkim tarafõndan aynõ gün incelenir ve kesin
olarak karara bağlanõr.
Kuruluş birliklerinin organlarõ, çalõşma esaslarõ ve faaliyetlerinin kapsamõ, birliklerin
görüşünü alarak Kurumun yapacağõ öneri üzerine Bakanlar Kurulu kararõyla yürürlüğe
konulacak statülerinde gösterilir. Üyeler, birliklerin statüsüne ve birlikler tarafõndan alõnacak
karar ve tedbirlere uymak zorundadõr. Kuruluş birliklerinin giderleri, statüleri gereğince tespit
olunan oy sayõsõna göre üyelere dağõtõlõr. Üyeler, kendilerine düşen masraf paylarõnõ statülerde
belirtilen süre içinde yatõrmak zorundadõr. Masraf iştirak paylarõ belirlenen süre içinde
ödenmediği takdirde birlikler tarafõndan icra yoluyla tahsil olunur. Masraf iştirak paylarõnõn
ödenmesine dair kararlar 2004 sayõlõ İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinde yazõlõ resmî
belge niteliğindedir.

Kuruluş birliklerinin aldõğõ genel ya da özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanõnda ve
tam olarak uymayan üyeler hakkõnda birliklerin yönetim kurulunca ikibin Yeni Türk
Lirasõndan yirmibin Yeni Türk Lirasõna kadar idarî para cezasõna karar verilir.

ONUNCU KISIM
Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumuna İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kuruluş ve bağõmsõzlõk
MADDE 82.- Kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip Bankacõlõk
Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara'dadõr. Kurum,
Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Başkanlõktan oluşur.
Kurum, bu Kanunla ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili
görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altõnda bağõmsõz olarak yerine getirir ve kullanõr.
Kurumun kararlarõ yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya
kişi Kurumun kararlarõnõ etkilemek amacõyla emir ve talimat veremez.
Kurum, bu Kanunda ve 5018 sayõlõ Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen
usûl ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen malî kaynaklarõnõ görev ve yetkilerinin
gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usûl ve esaslar dahilinde serbestçe kullanõr.
Kurum, görev ve yetkilerini etkin şekilde yerine getirmek amacõyla yeterli sayõ ve nitelikte
personeli istihdam eder.
Kurumun mallarõ Devlet malõ hükmündedir, haczedilemez ve rehnedilemez.
! Bkz. 2005/9859 sayõ ve 28.12.2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararõ’nõn eki “Bankacõlõk
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği” (31.12.2005 tarih ve 26040 sayõlõ
Resmi Gazete)

İKİNCİ BÖLÜM
Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulu
MADDE 83.- Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organõdõr.
Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul Başkanõ
Kurumun da başkanõdõr.
Başkanõn izin, hastalõk, yurt içi ve yurt dõşõ görevlendirme ve görevde bulunmadõğõ diğer
hâller ile görevden alõnmasõ durumunda ikinci başkan, onun da bulunmadõğõ hâllerde Kurul
tarafõndan belirlenecek bir üye Başkana vekâlet eder.
Üyelerin atanmasõ
Madde 84.- Kurul üyelerinin aşağõda belirtilen şartlarõ taşõmalarõ zorunludur:

a) 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununun 48 inci maddesinin (A) fõkrasõnõn (1), (4), (5),
(6) ve (7) numaralõ bentlerinde belirtilen şartlarõ taşõmak.
b) 8 inci maddenin birinci fõkrasõnõn (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlarõ
taşõmak.
c) 26 ncõ maddede yer alan çalõşmasõ yasaklananlardan olmamak.
d) Hukuk, iktisat, malîye, bankacõlõk, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az
lisans düzeyinde; mühendislik alanõnda lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanlar için
belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmak.
Üyeler, yüksek öğrenim sonrasõ en az on yõl deneyim sahibi veya yukarõda sayõlan
öğrenim dallarõnda en az on yõl öğretim üyeliği yapan kişiler arasõndan Bakanlar Kurulunca
atanõr. Üyelerden en az birinin hukuk fakültesi mezunu, birinin ise Kurumda başkan
yardõmcõsõ, anahizmet birimi yöneticisi veya meslek personeli olarak çalõşmõş olmasõ şarttõr.
Bakanlar Kurulu, üyelerden birini başkan birini de ikinci başkan olarak görevlendirir.
Bakanlar Kurulunun atama kararõ Resmî Gazetede yayõmlanõr.
Kurul Başkan ve üyeleri, görevlerinin devamõ süresince görevlerini tam bir dikkat,
dürüstlük ve tarafsõzlõk ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykõrõ hareket etmeyeceklerine
ve ettirmeyeceklerine dair Yargõtay Birinci Başkanlõk Kurulu huzurunda yemin ederler.
Yemin için yapõlan başvuru Yargõtay tarafõndan acele işlerden sayõlõr. Kurul üyeleri, yemin
etmedikçe göreve başlayamazlar.
Başkan ve üyelerin görev süreleri
MADDE 85.- Kurul Başkan ve üyelerinin görev süresi altõ yõldõr. Süreleri biten başkan ve
üyeler yeniden atanamazlar. Başkanlõğõn ve üyeliğin herhangi bir sebeple boşalmasõ hâlinde,
boşalan yere 84 üncü maddede belirtilen esaslar dahilinde bir ay içinde atama yapõlõr. Bu
şekilde atananlar, bir defalõğõna tekrar atanabilir.
Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son
verilemez. Ancak, ağõr hastalõk veya sakatlõk nedeniyle iş göremeyecekleri, atanmalarõ için
gerekli şartlarõ kaybettikleri veya durumlarõnõn 86 ncõ maddeye aykõrõ düştüğü tespit edilen
veya görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayõ haklarõnda verilen mahkûmiyet
kararõ kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri süreleri dolmadan Başbakanõn onayõ ile görevden
alõnõrlar. Bunlarõn yerlerine en geç bir ay içinde atama yapõlõr. Ayrõca geçici iş göremezlik
halinin üç aydan fazla sürmesi hâlinde, bu durumda olan üyelerin üyelikleri düşer ve bunlarõn
yerlerine bir ay içinde atama yapõlõr.
657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununun 48 inci maddesinin (A) fõkrasõnõn (5) numaralõ
bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklarõnda ceza davasõ açõlan Kurul Başkan ve
üyelerinden görevi başõnda kalmasõ sakõncalõ görülenler, Bakanlar Kurulu tarafõndan tedbiren
görevden uzaklaştõrõlabilir. Görevden uzaklaştõrõlan Kurul Başkan ve üyeleri hakkõnda Devlet
Memurlarõ Kanununun ilgili hükümleri uygulanõr. Bu şekilde geçici olarak boşalan üyeliklere,
84 üncü maddedeki şartlarõ taşõyanlar arasõndan, tedbiren görevden uzaklaştõrõlan üye göreve
dönünceye ve her halükârda söz konusu üyenin üyelik süresini geçmemek üzere Bakanlar
Kurulunca atama yapõlabilir.
Yasaklar
MADDE 86.- Kurul Başkan ve üyeleri, asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlõ yayõn,
ders ve konferans ile telif haklarõ hariç Kurumdaki resmî görevlerinin yürütülmesi dõşõnda
kalan resmî veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakõf, kooperatif ve benzeri yerlerde
yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, Kurumun

düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduğu sektör veya alanla ilgili ortaklõklarda pay sahibi
olamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar.
Kurul Başkan ve üyeleri göreve başlamadan önce kendilerinin veya eş ve velâyeti
altõndaki çocuklarõnõn sahibi bulunduğu menkul kõymetlerden Hazine tarafõndan çõkarõlan
borçlanmaya ilişkin olanlar hariç Kurumun düzenlemek ve denetlemekle sorumlu olduğu
kuruluşlarõn her türlü sermaye piyasasõ araçlarõnõ eş, evlatlõk, üçüncü dereceye kadar kan ve
ikinci dereceye kadar kayõn hõsõmlarõ dõşõndakilere otuz gün içinde satmak suretiyle elden
çõkarmak zorundadõr. Kurul üyeliklerine atanmalarõndan itibaren otuz gün içinde bu fõkraya
uygun hareket etmeyen üyeler, üyelikten çekilmiş sayõlõr. Bu durum, Kurul kararõ ile tespit
edilir ve ilişkili Bakana bildirilir.
Kurul Başkan ve üyeleri, görevlerinden ayrõlmalarõnõ izleyen iki yõl içinde Kurumun
denetlemekle ve düzenlemekle görevli olduğu sektör ve alandaki özel kuruluşlarda görev
alamazlar. Bu fõkra hükmüne uymayanlara 2531 sayõlõ Kamu Görevlerinden Ayrõlanlarõn
Yapamayacaklarõ İşler Hakkõnda Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen cezalar verilir.
Kurul Başkan ve üyeleri ve diğer personel, Kurumla ilgili gizlilik taşõyan bilgileri ve ticari
sõrlarõ, görevlerinden ayrõlmõş olsalar bile kanunen yetkili kõlõnan mercilerden başkasõna
açõklayamazlar, kendilerinin veya başkalarõnõn menfaatine kullanamazlar.
Kurul Başkan ve üyeleri 3628 sayõlõ Mal Bildiriminde Bulunulmasõ, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa tâbidir.
Bkz. 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanunu 239, 258

Kurulun çalõşma esaslarõ
MADDE 87.- Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hallerde toplanõr.
Toplantõyõ Kurul Başkanõ, yokluğunda ikinci başkan yönetir. Toplantõnõn gündemi Başkan,
yokluğunda ikinci başkan tarafõndan hazõrlanarak toplantõdan en az bir gün önce Kurul
üyelerine bildirilir. Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan tarafõndan Kurumun
faaliyetleri hakkõnda Kurula bilgi verilir. Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantõ
başlamadan önce bir üyenin öneride bulunmasõ ve önerilen maddenin gündeme eklenmesinin
Kurulca kabul edilmesi gerekir.
Geçerli mazereti olmaksõzõn bir takvim yõlõnda toplam üç toplantõya katõlmayan veya bir
toplantõya katõldõğõ halde Kurul kararlarõnõ süresi içinde imzalamayan veya karşõ oy
gerekçesini süresi içinde yazõlõ olarak bildirmeyen Kurul üyeleri üyelikten çekilmiş sayõlõr. Bu
durum, Kurul kararõ ile tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir.
Kurul en az beş üyenin hazõr bulunmasõ ile toplanõr ve bu Kanunda belirtilen özel nisap
gerektiren haller dõşõnda en az dört üyenin aynõ yöndeki oyuyla karar alõr. Üyeler çekimser oy
kullanamaz. Toplantõda karar yeter sayõsõ sağlanamadõğõ durumlarda, izleyen toplantõlarda
oylarda eşitlik olmasõ hâlinde Başkanõn bulunduğu tarafõn oyu üstün sayõlarak karar alõnõr.
Kurul kararõ tutanakla tespit edilir ve karar tutanağõ toplantõ esnasõnda veya en geç toplantõyõ
izleyen işgünü, toplantõya katõlan tüm üyeler tarafõndan imzalanõr.
Herhangi bir nedenle üye sayõsõnõn Kurulun karar almasõnõ imkânsõz kõlacak bir sayõya
düşmesi hâlinde, toplantõ nisabõ sağlanacak şekilde bir ayõ geçmemek üzere, kõdem sõrasõna
göre, Kurum başkan yardõmcõlarõ vekâlet eder. Bu madde hükmüne istinaden Kurul üyeliği
görevini yürüten Kurum başkan yardõmcõlarõnõn malî ve özlük haklarõnda bir değişiklik
olmaz.
Bu Kanunda belirtilen süreler saklõ kalmak üzere, Kurul kararõ, alõndõğõ toplantõ tarihinden
itibaren en geç onbeş gün içinde gerekçeleri, varsa karşõ oy gerekçeleri ve imzalarõ ile birlikte
tekemmül ettirilir.

Kurul Başkan ve üyeleri kendisi, eşi, evlatlõklarõ ve üçüncü derece dahil kan ve ikinci
derece dahil kayõn hõsõmlarõyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya katõlamazlar. Bu
durum karar metninde ayrõca belirtilir.
Kurul toplantõlarõ gizlidir. İhtiyaç duyulmasõ hâlinde görüşlerinden yararlanmak üzere
uzman kişiler Kurul toplantõsõna davet edilebilir. Ancak Kurul kararlarõ toplantõya dõşardan
katõlanlarõn yanõnda alõnamaz.
Kurulun düzenleyici kararlarõ tekemmül etmesinden itibaren en geç yedi işgünü içinde
ilişkili Bakanlõğa ve yayõmlanmak üzere Başbakanlõğa gönderilir. Bu kararlar gönderildiği
tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Resmî Gazetede yayõmlanõr. Bu Kanunda öngörülen
hükümler saklõ kalmak üzere, denetleyici nitelikteki kararlar internet ortamõ başta olmak
üzere uygun vasõtalarla kamuoyuna duyurulur. Kurul, yayõmlanmasõ ülke ekonomisi ve kamu
düzeni açõsõndan sakõncalõ olan denetleyici nitelikteki kararlarõn yayõmlanmamasõna karar
verebilir.
Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacaklarõ meslekî ve etik ilkeler ile Kurulun
çalõşma usûl ve esaslarõna ilişkin diğer hususlar Kurul tarafõndan çõkarõlacak yönetmelikle
düzenlenir.
Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 88.- Kurul bu Kanun ve diğer mevzuatta belirtilen görevler yanõnda aşağõdaki
görevleri yapar ve yetkileri kullanõr:
a) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanla ilgili uluslararasõ ilke
ve standartlarla uyumlu ikincil düzenlemeleri yapmak ve kararlar almak.
b) Kurumun stratejik plânõnõ, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite
standartlarõnõ belirlemek, insan kaynaklarõ ve çalõşma politikalarõnõ oluşturmak, Kurumun
hizmet birimleri ve bunlarõn görevleri hakkõnda öneride bulunmak.
c) Kurumun stratejik plânõ ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazõrlanan bütçe teklifini
görüşmek ve karara bağlamak.
d) Kurumun performansõnõ ve malî durumunu gösteren raporlarõ onaylamak.
e) Başkanõn önerisi üzerine, başkan yardõmcõlarõ ve daire başkanlarõnõ atamak.
f) Taşõnmaz alõmõ, satõmõ, kiralanmasõ konularõndaki önerileri görüşüp karara bağlamak.
g) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlõk Teşkilatõ
Başkan
MADDE 89.- Kurumun en üst yöneticisi olan Başkan, Kurumun genel yönetim ve
temsilinden sorumludur.
Başkanõn görev ve yetkileri şunlardõr:
a) Kurul toplantõlarõnõn gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantõlarõ idare etmek,
gündeme alõnmayan başvurular hakkõnda gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak
Kurula bilgi vermek.
b) Kurul kararlarõnõn yayõmlanmasõnõ veya tebliğini sağlamak, bu kararlarõn gereğinin
yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasõnõ izlemek.
c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak.

d) Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, Kurumun yõllõk bütçesi
ile malî tablolarõnõ hazõrlamak.
e) Hizmet birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalõşmasõnõn en üst düzeyde
organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, Kurum hizmet birimleri arasõnda çõkabilecek
görev ve yetki sorunlarõnõ çözmek.
f) Yõllõk faaliyet raporlarõnõ hazõrlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre
faaliyetlerin değerlendirilmesini yaptõrmak ve bunlarõ Kurula sunmak.
g) Kurumun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile Başkanlõğõn
ve çalõşanlarõn performans ölçütleri hakkõnda değerlendirme yapmak.
h) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve Kurumu temsil etmek.
i) Kurul tarafõndan atanmasõ öngörülenler dõşõndaki Kurum personelini atamak.
j) Kurum başkanõ adõna imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanõnõ belirlemek.
k) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.
Başkan, Kurula ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sõnõrlarõnõ açõkça
belirlemek ve yazõlõ olmak kaydõyla alt kademelere devredebilir.
Başkan yardõmcõlarõ
MADDE 90.- Başkana başkanlõğa ilişkin görevlerinde yardõmcõ olmak üzere Kurul
kararõyla üç başkan yardõmcõsõ atanõr. Başkan yardõmcõlarõndan biri, yerinde denetim ve
gözetimle görevli birimlerden sorumlu olur. Başkan yardõmcõlarõnõn 84 üncü maddede
belirtilen şartlarõ taşõmasõ gerekir.
Başkan yardõmcõlarõ gerektiğinde sõnõrlarõnõ yazõlõ olarak açõkça belirlemek şartõyla görev
ve yetkilerinden bir kõsmõnõ alt kademelere devredebilir.
! Bu maddenin yürürlüğe girişi için bkz. md. 170

Kurumun hizmet birimleri
MADDE 91.- Kurumun hizmet birimleri, daire başkanlõklarõ şeklinde teşkilatlanmõş
anahizmet, danõşma ve yardõmcõ hizmet birimlerinden oluşur. Ancak, daire başkanlõklarõnõn
sayõsõ onu geçemez.
Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen faaliyet alanõ, görev ve fonksiyonlara uygun
olarak Kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararõyla yürürlüğe konulan yönetmelikle
belirlenir.
Anahizmet birimi olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlõğõ kurulur. Hukuk, basõn ve
halkla ilişkiler, yönetim ve finans gibi alanlarda ihtiyaca göre sayõlarõ toplam beşi geçmemek
üzere Başkanlõk müşaviri görevlendirilebilir.
İnsan kaynaklarõ ve eğitim, idarî ve malî işler ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere
Destek Hizmetleri Daire Başkanlõğõ kurulur. Bu daire başkanlõğõnda biri Kurulun özel büro
hizmetlerinde kullanõlmak üzere en çok dört adet müdürlük kurulabilir.
Kurum, düzenlemekle görevli olduğu alanõn yoğun olduğu illerde olmak ve sayõsõ üçü
geçmemek kaydõyla Bakanlar Kurulu kararõyla yurt içi temsilcilik açabilir.
! Bu maddenin yürürlüğe girişi için bkz. md. 170

Kurum personeli
MADDE 92.- Bu Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve
hizmetler, bankalar yeminli murakõplarõ ve yardõmcõlarõ, bankacõlõk uzman ve yardõmcõlarõ,

hukuk uzman ve yardõmcõlarõ ile bilişim uzman ve yardõmcõlarõndan oluşan meslek personeli
ve idarî personel eliyle yürütülür. Kurumun her türlü personelinin bu Kanunun 84 üncü
maddesinin birinci fõkrasõnõn (d) bendi hariç, diğer bentlerinde yer alan nitelikleri taşõmalarõ
zorunludur.
Başkan yardõmcõlarõ, daire başkanlarõ, müdürler, başkanlõk müşavirleri ve meslek
personeli kadro karşõlõğõ sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kadro karşõlõğõ sözleşmeli çalõşan
Kurum personeli ücret, malî ve sosyal haklar dõşõnda, diğer personel ise her türlü hak ve
yükümlülükleri yönünden 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununa tâbidir.
Bu Kanunun ekinde yer alan (I) sayõlõ cetveldeki toplam kadro sayõsõ geçilmemek üzere,
kadro unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ile bu kadrolarõn kullanõlmasõna ilişkin esas ve
usûlleri belirlemeye Kurul yetkilidir. Ancak, meslek personeli dõşõnda kalan Kurum
personelinin unvan değişiklikleri 190 sayõlõ Genel Kadro ve Usûlü Hakkõnda Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarõyla sõnõrlõ olarak yapõlõr.
Kurumun anahizmet birimlerinde uzmanlõk gerektiren işlerde meslek personeli
çalõştõrõlmasõ esastõr. Anahizmet, danõşma ve yardõmcõ hizmet birimlerinde istihdam edilecek
personelin nitelikleri Başkanõn teklifi üzerine Kurul tarafõndan belirlenir. Kurumda yönetici,
müşavir ve meslek personeli unvanlarõnõ haiz olmayan personelin oranõ bu Kanunun eki
cetvellerde yer alan toplam kadro sayõsõnõn yüzde otuzunu geçemez.
Kurumda, meslek personeli sayõsõnõn yüzde onunu geçmeyecek şekilde, sektörde en az on
yõl meslekî tecrübesi olanlar ile Kurumun faaliyet alanõna ilişkin konularda doktor unvan ve
derecesini alanlar arasõndan yeteri kadar uzman personel, hizmet veya vekâlet akdi
hükümlerine göre çalõştõrõlabilir.
Kurum personeli başka kamu kurum ve kuruluşlarõnda geçici olarak görevlendirilemez.
Bankacõlõk, hukuk ve bilişim uzman yardõmcõlõğõ ile bankalar yeminli murakõp
yardõmcõlõğõna atanacaklar merkezî yarõşma sõnavõyla belirlenenler arasõndan seçilir. Uzman
yardõmcõlõğõ ve bankalar yeminli murakõp yardõmcõlõğõna atananlar ikinci yõlõn sonunda yetki
sõnavõna tâbi tutulurlar. Yetki sõnavõ ile bu sõnavda başarõlõ olanlarõn yetkilerine ilişkin usûl ve
esaslar Kurul tarafõndan belirlenir. Uzman yardõmcõlõğõ ve bankalar yeminli murakõp
yardõmcõlõğõna atananlar, üç yõl çalõşmak ve olumlu sicil almak kaydõyla Kamu Personeli
Yabancõ Dil Bilgisi Seviye Tespit Sõnavõndan en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul
edilen uluslararasõ geçerliliği bulunan yabancõ dil puanõ almasõ, yeterlik sõnavõnda başarõlõ
olmasõ ve konularõ ile ilgili hazõrlayacaklarõ uzmanlõk tezinin oluşturulacak jüri tarafõndan
kabul edilmesi hâlinde ilgisine göre bankacõlõk, hukuk ve bilişim uzmanõ ile bankalar yeminli
murakõbõ olarak atanõr ve bunlara bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi
uygulanõr. Mazereti olmaksõzõn tez hazõrlamayan veya sõnava girmeyen veya sõnavda iki defa
başarõsõz olanlar diğer kamu kurum ve kuruluşlarõndaki öğrenim durumlarõna uygun kadrolara
atanmak üzere Devlet Personel Başkanlõğõna bildirilir.
Kurumun meslek ve idarî personelinin yeterlik ve yarõşma sõnavlarõ, nitelikleri ile çalõşma
usûl ve esaslarõ ile ilgili diğer hususlar Kurum tarafõndan çõkarõlacak bir yönetmelikle
belirlenir.
! Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 1.2.2006 tarih
ve 26067 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanmõştõr.
! Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği 1.2.2006 tarih ve
26067 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanmõştõr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Kurumun görev ve yetkileri
MADDE 93.- Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatõn verdiği yetkiler çerçevesinde
finansal piyasalarda güven ve istikrarõn sağlanmasõ, kredi sisteminin etkin bir şekilde
çalõşmasõ, malî sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasõ için;
a) Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan
hükümler saklõ kalmak kaydõyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin;
kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapõsõnõ, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve
tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasõnõ sağlamak, uygulamayõ izlemek ve
denetlemek,
b) Yurt içi ve yurt dõşõ muadil kurumlarõn katõldõğõ uluslararasõ malî, iktisadî ve meslekî
teşekküllere üye olmak, görev alanõna giren hususlarda yabancõ ülkelerin yetkili mercileri ile
mutabakat zaptõ imzalamak,
c) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak,
İle görevli ve yetkilidir.
Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarõnõ ve bankalarõn düzenli ve emin bir şekilde
çalõşmasõnõ tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem
ve uygulamalarõ önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalõşmasõnõ sağlamak üzere
gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir.
Kurum; her türlü faaliyetinde, kuruluş kanununda verilen yetkiler saklõ kalmak kaydõyla
kalkõnma plânõ, programlar ve hükûmet programõnda yer alan ilke, strateji ve politikalara
uyar.
(5472 sayõlõ Kanunun 1/a maddesi ile değişik ilk cümle y.g.: 14.3.2006) Kurum, bu
Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yetkilerini, Kurulca
tesis edilecek düzenleyici işlemler veya alõnacak özel nitelikli kararlar ile kullanõr. Kurum,
Kurul kararõyla bu Kanunun uygulanmasõna ilişkin yönetmelikler ve tebliğler çõkarmaya
yetkilidir.
Kurum, iç düzenlemeleri dõşõndaki düzenleyici işlemlerini yürürlüğe koymadan önce
sektör stratejisi ve politikalarõ ile ilişkisinin kurulmasõ bakõmõndan ilişkili Bakanlõğõn,
kalkõnma plânõ ve yõllõk programla ilişkisinin kurulmasõ açõsõndan Devlet Plânlama Teşkilatõ
Müsteşarlõğõnõn ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarõn görüşünü alõr. İlişkili Bakanlõk ve Devlet
Plânlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ en geç yedi gün içinde cevap vermezse olumlu görüş verilmiş
sayõlõr.
Kurumun hazõrlayacağõ ikincil düzenleme taslaklarõ en az yedi gün süreyle Kurumun
internet sayfasõ başta olmak üzere uygun vasõtalarla kamuoyunun bilgisine sunulur.
Özel nitelikli kararlardan gerekli görülenler doğrudan ilgili kişi ve kuruluşlara ve uygun
görüldüğü takdirde Kurumun haftalõk bülteni ile duyurulur.
Kamu kurum ve kuruluşlarõ, Kanun ile belirlenmiş görev alanlarõnda Kuruma gerekli
yardõmõ sağlamakla yükümlüdür.
Sektörün geliştirilmesi
MADDE 94.- Kurum, finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesi amacõyla;
a) İşlem ve aracõlõk maliyetlerinin azaltõlarak bankalarõn kârlõ, verimli ve rasyonel
çalõşmalarõnõn ve finansal piyasalarõn taraflarõ arasõnda rekabet ortamõnõn sağlanmasõ,
b) Finansal sisteme rekabet gücünün kazandõrõlmasõ, finansal piyasalara ilişkin diğer
düzenlemeler ve uygulamalar ile bütünleşmenin gerçekleştirilmesi ve piyasanõn daha etkin
işleyişinin sağlanmasõ suretiyle etkin ve şeffaf bir finansal sistemin oluşturulmasõ,

c) Denetim ve faaliyet alanlarõ bakõmõndan uluslararasõ bankalarõn durumunun yakõndan
izlenmesi, tecrübelerinden yararlanõlmasõ,
d) Birimler, kurumlar, meslek mensuplarõ ve uluslararasõ diyalog ve işbirliğinin artõrõlmasõ
suretiyle malî piyasalarda meslek mensuplarõ arasõnda bütünleşmenin sağlanmasõ,
e) Malî piyasalara ilişkin düzenlemelerin ilgili taraflarla istişare edilerek hazõrlanmasõ,
Hususlarõnda strateji belirlemeye yetkilidir.
Yerinde denetim ve gözetim
MADDE 95.- Bu Kanun hükümleri ile bu Kanun kapsamõndaki kuruluşlar hakkõnda diğer
kanunlarda yer alan hükümlerin uygulanmasõnõn ve bu kuruluşlarõn her türlü işlemlerinin
gözetimi ve yerinde denetimi ve bu Kanun kapsamõndaki kuruluşlarõn konsolide ve konsolide
olmayan bazda risk yapõsõ, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri ile varlõklarõ,
alacaklarõ, özkaynaklarõ, borçlarõ, kâr ve zarar hesaplarõ, yükümlülükleri ve taahhütleri
arasõndaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurlarõn ve bu
kuruluşlarõn kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin gözetimi, tahlili ve ölçümü Kurum
tarafõndan yapõlõr.
Kurum, bağõmsõz denetim kuruluşlarõnca yapõlan yõllõk finansal raporlarõn yapõsõ,
uygunluğu ve güvenilirliğinin değerlendirilmesini de yerine getirir.
Bu Kanuna tabî kuruluşlar tarafõndan, Kurulca belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde
konsolide ve konsolide olmayan bazda istenilen her türlü bilgi, belge, cetvel, rapor ve finansal
tablolarõn, hesap ve kayõt düzenleriyle uyumlu olarak, zamanõnda ve doğru şekilde Kuruma
tevdi edilmesi şarttõr.
Söz konusu kuruluşlarda denetim yapma yetkisi bulunanlar tarafõndan düzenlenen rapor ve
mütalâalarõn bir suretinin anõlan kuruluşlarca Kuruma gönderilmesi zorunludur.
Kurum, incelemelerini Başkanõn onayõndan geçmiş çalõşma programlarõ ile Başkan
tarafõndan yapõlacak görevlendirmeler çerçevesinde gerçekleştirir.
Başkan, yapõlacak yerinde denetimde, Kurumun meslek personelini oluşturan bankalar
yeminli murakõp ve yardõmcõlarõ, bankacõlõk uzmanõ ve yardõmcõlarõ, bilişim uzmanõ ve
yardõmcõlarõ, hukuk uzmanõ ve yardõmcõlarõ arasõndan uygun göreceği bir denetim ekibini
görevlendirir. Kurumun yerinde denetim yapmaya yetkili meslek personeli Ankara'da Asliye
Ticaret Mahkemesinde yemin etmedikçe yerinde denetim yapamazlar. Yerinde denetim yapan
Kurumun meslek personeli denetim konularõyla ilişkili olarak bu maddede belirtilen tüm
yetkileri haizdir.
Başkan, gerekli gördüğünde ve özellik arz eden konularda bağõmsõz denetim kuruluşlarõnõ
ilgili konu hakkõnda inceleme yapõlmasõ için görevlendirme yetkisini haizdir. Bağõmsõz
denetim yapan kuruluşun denetçisi denetim konularõyla ilişkili olmak kaydõyla bu maddede
belirtilen ilgili yetkileri haiz olduğu gibi, bu Kanun kapsamõndaki sõrlarõn saklanmasõ
yükümlülüklerine de tâbidir.
Kurum, bankalardan, bunlarõn bağlõ ortaklõklarõndan, nitelikli paya sahip olduklarõ
ortaklõklardan, birlikte kontrol ettikleri ortaklõklardan, şubeleri ile temsilciliklerinden, destek
hizmeti kuruluşlarõndan ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu Kanun hükümleri ile ilgili
görecekleri bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye, bunlarõn vergiyle ilgili kayõtlarõ dahil
olmak üzere tüm defter, kayõt ve belgelerini incelemeye yetkili olup, bilgi istenenler de
istenilen bilgileri vermekle, defter, kayõt ve belgeleri incelemeye hazõr bulundurmakla, tüm
bilgi işlem sistemini denetim amaçlarõna uygun olarak Kurumun yerinde denetim yapan
meslek personeline açmakla, verilerin güvenliğini sağlamakla ve muhafaza etmek zorunda
olduklarõ her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulunduklarõ bilgilere ilişkin

mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayõtlarõnõ ve bu kayõtlara
erişim veya kayõtlarõ okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini inceleme
için ibraz etmek ve işletmekle yükümlüdür.
Kamu kurum ve kuruluşlarõ, Merkez Bankasõ ve benzeri kuruluşlar ile Risk Merkezi
görevleriyle ilgili olarak istenecek her hürlü bilgi ve belgeyi gizli de olsa Kurumun yerinde
denetim yapan meslek personeline geciktirilmeksizin verirler. Kurul, ilgili taraflarla bu
husustaki detaylarõ belirleyen mutabakat zaptõ düzenleyebilir.
Kurum tarafõndan gerçekleştirilen denetimler sõrasõnda talep edilmesi hâlinde, bankalar
tarafõndan iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinde çalõşanlarõn görevlendirilmesi
dâhil olmak üzere her türlü destek sağlanõr.
Diğer kanunlar uyarõnca Kurumun meslek personelinin bu Kanun kapsamõndaki görevleri
dõşõnda görevlendirilmeleri, bu maddede sayõlan görevleri öncelikli olmak kaydõyla Başkan
tarafõndan yapõlõr.
Kurum; bu Kanunun, Kurumun görev, yetki ve sorumluluklarõna ilişkin hükümlerinde
zikredilen ve 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayõlõ Türk Parasõnõn Kõymetini Koruma Hakkõnda
Kanun hükümlerine aykõrõ hareket eden kuruluşlar ve ilgilileri hakkõnda, adõ geçen Kanunun
ek 1 inci maddesindeki yetkilere sahip olduğu gibi tüm bankalarõn kuruluş kanunu hükümleri
ile diğer kanunlarõn bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasõnõ denetlemeye de yetkilidir.
Bankalarda yerinde denetim yapan kişiler, bu Kanunda belirtilen düzenlemeler dõşõnda
diğer kanunlara aykõrõlõklarõ tespit ettikleri takdirde bu tespitleri ilgili mercilere derhal
bildirmek zorundadõrlar.
Denetim ve gözetime ilişkin usûl ve esaslar Kurulca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.
Bilgi ve belge isteme
MADDE 96.- Bu Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn (a) bendinde belirtilen
kuruluşlar ile ortaklarõ, bunlarõn bağlõ ortaklõklarõ, nitelikli paya sahip olduğu ortaklõklarõ,
birlikte kontrol ettiği ortaklõklarõ, şubeleri ile temsilcilikleri, bağõmsõz denetim, değerleme ve
destek hizmeti kuruluşlarõ gizli dahi olsa bu Kanunun uygulanmasõ ile ilgili olarak her türlü
bilgi ve belgeyi Kurumun talebi üzerine Kuruma tevdi etmekle yükümlüdür.
Kamu kurum ve kuruluşlarõ ile gerçek ve tüzel kişiler, Devletin güvenliği ve temel dõş
yararlarõna karşõ ağõr sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sõrrõ, aile hayatõnõn gizliliği ve
savunma hakkõna ilişkin hükümler saklõ kalmak kaydõyla özel kanunlardaki yasaklayõcõ ve
sõnõrlayõcõ hükümler dikkate alõnmaksõzõn gizli dahi olsa Kurum tarafõndan bu Kanun
kapsamõnda verilen görevler ile sõnõrlõ olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi uygun
süre ve ortamda, sürekli veya münferit olarak vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz
etmeye ve incelemeye hazõr bulundurmaya, tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlarõna
uygun olarak ilgili personele açmaya, verilerin güvenliğini sağlamaya ve muhafaza etmek
zorunda olduklarõ her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulunduklarõ bilgilere
ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayõtlarõnõ ve bu
kayõtlara erişim veya kayõtlarõ okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri
incelemek için ibraz etmeye ve işletmeye mecburdurlar.
Bu madde kapsamõnda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar Kurumun belirleyeceği süre
içerisinde söz konusu talebe cevap vermek ve gereken kolaylõğõ göstermekle yükümlüdürler.
! Bkz. 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanunu 239, 258

Şeffaflõk ve hesap verebilirlik

MADDE 97.- Kurumun faaliyetleri hakkõndaki yõllõk rapor, raporun ait olduğu dönemi
izleyen yõlõn mayõs ayõ sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunulur ve kesin hesaplar ile birlikte
kamuya açõklanõr. Kurum, faaliyetleri ile ilgili olarak yõlda bir defa Türkiye Büyük Millet
Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonuna bilgi verir.
Kurum, stratejilerine ve bu stratejilerin yerine getirilmesine ilişkin olarak Bakanlar
Kuruluna altõ ayda bir bilgi verir.
Kurum, ilgili sektörde yaşanan önemli gelişmelere ve bu Kanunun 93 üncü maddesinin
birinci fõkrasõnõn (a) bendinde belirtilen kuruluşlarõn performanslarõna ilişkin olarak
toplulaştõrõlmõş bazda üç aylõk süreli raporlar yayõmlar. Kurum risk yönetim politikalarõnõ
kamuya açõklar.
Kurul tarafõndan yapõlan düzenlemeler, değişiklikleri de içerecek şekilde sürekli olarak
güncellenmek suretiyle Kurumun internet sayfasõnda yayõnlanõr.
Kurumca hazõrlanacak süreli raporlarõn biçim ve içerikleri ile usûl ve esaslarõ Kurulca
belirlenir.
Kurumlararasõ işbirliği
MADDE 98.- Para, kredi ve bankacõlõk politikalarõnõn yürütülmesiyle ilgili konularda
Kurum, Hazine Müsteşarlõğõ, Devlet Plânlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ, Tasarruf Mevduatõ
Sigorta Fonu ve Merkez Bankasõ karşõlõklõ mütalâa ve bilgi teatisinde bulunurlar.
Kurum, Fon ve Merkez Bankasõ bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacõyla
veri tabanlarõnda yer alan ve birlikte üzerinde uzlaşõlan bilgileri gizlilik hükümleri
çerçevesinde paylaşõrlar.
Yabancõ ülke kanunlarõna göre denetime yetkili ve Kurum muadili mercilerin, kendi
ülkelerindeki finansal piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşlarõn Türkiye'deki şube veya
ortaklõklarõnda denetim yapma ve bilgi talepleri ile bankalarõn yurt dõşõndaki şube veya
ortaklõklarõnõn konsolidasyon kapsamõnda yer alan bilgilerine ilişkin taleplerinin, karşõlõklõlõk
ilkesi de dikkate alõnarak yerine getirilmesi Kurulun iznine tâbidir.
Kurum ayrõca, politikalarõn ve düzenlemelerin uyumlaştõrõlmasõna yönelik olarak, gerekli
gördüğü hâllerde yabancõ ülkelerde denetim yapma ve eğitim ile personel değişimi imkânõ
sağlamak üzere Kurum muadili merciler ile düzenleyeceği ikili mutabakat zabõtlarõ
çerçevesinde veya başka yollarla finansal kuruluşlarla ve finansal piyasalarla ilgili her türlü
işbirliği ve bilgi alõşverişinde bulunmaya yetkilidir. Kurum, bu mutabakat zabõtlarõnõn usûl ve
esaslarõ hakkõnda kamuoyunu bilgilendirir.
Kurum, yurt dõşõnda şube veya ortaklõğõ bulunan bir bankanõn faaliyet iznini kaldõrdõğõ
veya Fona devrettiği takdirde, ilgili ülkenin muadil merciine durumu ivedilikle bildirir.
Yurt içi ve yurt dõşõ yetkili mercilerle denetime, bilgi paylaşõmõna ve diğer hususlara dair
yapõlacak işbirliğine ilişkin usûl ve esaslar ilgili taraflarõn görüşü alõnmak suretiyle Kurulca
belirlenir.
Finansal Sektör Komisyonu
MADDE 99.- Kurum nezdinde, Kurum, Maliye Bakanlõğõ, Hazine Müsteşarlõğõ, Merkez
Bankasõ, Sermaye Piyasasõ Kurulu, Fon, Rekabet Kurulu, Devlet Plânlama Teşkilatõ
Müsteşarlõğõ, İstanbul Altõn Borsasõ, Menkul Kõymetler Borsalarõ, Vadeli İşlemler ve Opsiyon
Borsalarõ ve kuruluş birlikleri temsilcilerinden oluşan Finansal Sektör Komisyonu kurulur.
Komisyon, finansal piyasalardaki güven ve istikrar ile gelişmeyi temin etmek üzere, bilgi
teatisini, kurumlararasõ işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ortak politika önerilerinde
bulunmak ve finans sektörünün geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin görüş bildirmekle
görevlidir.

Finansal Sektör Komisyonu en az altõ ayda bir toplanõr ve sonuçlarõ hakkõnda Bakanlar
Kuruluna bilgi sunar. Komisyonun çalõşma usûl ve esaslarõ üye kurumlarõn görüşleri alõnmak
suretiyle Kurul tarafõndan belirlenir.
Eşgüdüm Komitesi
MADDE 100.- Bankacõlõk sisteminin genel durumu, kredi kuruluşlarõnõn denetimleri
sonucu alõnacak önlemler, risk esaslõ sigorta primlerinin hesaplanmasõnda kullanõlmak üzere
kredi kuruluşlarõnõn malî bünyelerini gösteren analiz sonuçlarõ ve ayrõca bu bankalarõn
mevduat ve katõlõm fonlarõ hesap adetleri, sigortalõ mevduat ve katõlõm fonlarõ ve toplam
mevduat ve katõlõm fonu tutarlarõ hakkõnda gerekli bilgilerin paylaşõlmasõ, Fonun görev
alanõna giren konularda ve işlem tesis edilmesinin gerekli olduğu hâllerde Kurum ile Fonun
azamî düzeyde işbirliği yapmasõnõ sağlamak üzere Başkan ve Kurum başkan yardõmcõlarõ ile
Fon Başkanõ ve Fon başkan yardõmcõlarõndan oluşan bir eşgüdüm komitesi kurulur.
Komite en az üç ayda bir defa olmak üzere, taraflarõn uygun göreceği sõklõkta toplanõr.
Taraflarõn bir diğerinden talep edeceği bilgilerin ve belgelerin diğer tarafa uzlaşõlacak bir süre
içerisinde verilmesi esastõr.
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasõnda her iki kurumu ilgilendiren konularda ve bilgi
paylaşõmõnda izlenecek usûl ve esaslar Kurum ve Fon tarafõndan müştereken belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kurumun bütçesi, hesap ve harcamalarõn denetimi
MADDE 101.- Kurumun gelirlerinin, giderlerini karşõlamasõ esastõr. Kurum bütçesi 5018
sayõlõ Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerinde belirlenen usûl ve esaslara göre
hazõrlanõr ve kabul edilir.
Kurumun malî yõl sonunda oluşan gelir fazlalarõ, izleyen yõlõn mart ayõ içinde genel
bütçeye gelir olarak aktarõlõr. Ancak, Kurum bütçe durumunu göz önünde bulundurarak daha
önce de aktarma yapabilir.
Kurumun bütçe yõlõ takvim yõlõdõr. Kurumun giderleri, bankalar, finansal kiralama
şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerince bütçenin yürürlüğe girmesinden önce
katõlma payõ adõ altõnda Kuruma yapõlacak ödemelerle karşõlanõr. Giderlere katõlma payõ
olarak tahsil olunacak tutar, söz konusu kuruluşlarõn bir önceki yõl sonu bilanço toplamlarõnõn
onbinde üçünü geçemez. Belirlenen süre içerisinde ödenmeyen katõlma paylarõ 6183 sayõlõ
Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Kurumun iç ve dõş denetimi hakkõnda, 5018 sayõlõ Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu hükümleri uygulanõr.
Kurul, Kurumun yõllõk hesaplarõnõ bir bağõmsõz denetim şirketine denetletebilir ve bu
durumda bağõmsõz denetim raporu faaliyet raporu içinde derc edilerek yayõmlanõr.
Kurum faaliyetlerine ilişkin olarak her yõlõn mart ayõ sonuna kadar bir önceki yõla ait
kararlarõ, yaptõğõ ikincil düzenlemeler ile bunlarõn ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden
bir faaliyet raporu hazõrlar. Faaliyet raporu, ayrõca Kurumun performans hedefleri ile
uygulama sonuçlarõnõn karşõlaştõrõlmasõnõ ve değerlendirilmesini de içerir.
Kurumun yõllõk faaliyet raporu, malî tablolarõ ve bütçe kesin hesabõ Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulur. Kesinhesabõn bir örneği de Maliye Bakanlõğõna gönderilir.
Kurum, faaliyetleri hakkõnda internet ortamõ ve resmî bültenler aracõlõğõyla kamuoyunu
azamî ölçüde bilgilendirir.

Ücretler, malî ve diğer sosyal haklar
MADDE 102.- Kurul Başkanõna Başbakanlõk Müsteşarõ için belirlenen her türlü ödemeler
dâhil malî ve sosyal haklar tutarõnda aylõk ücret ödenir. Başbakanlõk Müsteşarõna
ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tâbi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve
diğer kesintilere tâbi olmaz. Kurul üyelerine ise Kurul Başkanõna yapõlan ödemelerin yüzde
doksanbeşi oranõnda aynõ usûl ve esaslara göre ödeme yapõlõr.
Kurumun kadro karşõlõğõ sözleşmeli personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal haklarõ
birinci fõkrada belirlenen ücret tavanõnõ geçmemek üzere Kurul tarafõndan tespit edilir.
Kurum personeline Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla mesai ücreti ve
performansa dayalõ ödül verilebilir. Her halde Kurum personeline yapõlacak ödeme tutarõ
birinci fõkrada belirlenen ücret tavanõnõ geçemez.
Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli hakkõnda 5434 sayõlõ Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandõğõ Kanunu ile ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler uygulanõr.
Emeklilik ve diğer bakõmlardan Kurul Başkanõna bakanlõk müsteşarõ, Kurul üyelerine
bakanlõk müsteşar yardõmcõsõ, Kurum başkan yardõmcõlarõna bakanlõk genel müdürü, 1 inci
dereceli daire başkanlarõna bakanlõk genel müdür yardõmcõsõ, başkanlõk müşavirlerine
bakanlõk müşaviri, bankalar yeminli murakõp ve yardõmcõlarõna kazanõlmõş hak aylõk
dereceleri itibarõyla karşõlõk gelen bakanlõk müfettişi ve yardõmcõsõ, bankacõlõk, hukuk ve
bilişim uzmanlarõna kazanõlmõş hak aylõk dereceleri itibarõyla karşõlõk gelen Başbakanlõk
uzmanõ, bunlarõn yardõmcõlarõna Başbakanlõk uzman yardõmcõlarõ için tespit edilen ek gösterge
ve makam tazminatõ uygulanõr. Bu görevlerde geçirilen süreler makam ve temsil tazminatõ
ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayõlõr. Bu hükümler, akademik unvanlarõn
kazanõlmasõ için gerekli şartlar saklõ kalmak üzere üniversite öğretim elemanõ kadrolarõndan
gelen Kurul Başkan ve üyeleri ile personel hakkõnda da uygulanõr.
Kurul başkan ve üyeliklerine atananlardan, emekliliğini hak edip talebi sonucu emeklilik
işlemi tamamlanan Kurul üyelerinin üyelikleri görev süreleri sonuna kadar devam eder.
Atama yapõlmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlarõna bağlõ olanlarõn,
istekleri hâlinde bu kurumlara bağlõlõklarõ devam eder ve bunlar hakkõnda yukarõdaki
hükümler uygulanmaz.
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandõğõ dõşõndaki sosyal güvenlik kurumlarõndan emekli
olan Kurul üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandõğõna yazõ ile başvurduklarõ tarihi takip
eden ayõn başõndan itibaren Sandõkla ilişkilendirilir. Bu üyelerin diğer sosyal güvenlik
kurumlarõndan aldõklarõ aylõklarõ kesilir ve ayrõlõşlarõnda çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarõna
prim ödeyerek geçen süreleri birleştirilmek suretiyle kendilerine 24.5.1983 tarihli ve 2829
sayõlõ Kanunun 8 inci maddesi uyarõnca aylõk bağlanõr.
Diğer personelin emeklilik açõsõndan durumu 5434 sayõlõ Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandõğõ Kanunu ile ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler dikkate alõnmak suretiyle kõyasen
belirlenir.
Kurul başkan ve üyelerine, birinci fõkraya göre belirlenen ücretlerinin tutarõnda, damga
vergisi hariç herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksõzõn, her ay tazminat verilir.
Kurul üyelerinin görevden ayrõlmasõ
MADDE 103.- Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlarõn Kurulda görev yaptõklarõ sürece
önceki görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar,
memuriyete giriş şartlarõnõ kaybetmemeleri kaydõyla, görev sürelerinin sona ermesi veya
görevden ayrõlma isteğinde bulunmalarõ ve otuz gün içinde eski kurumlarõna başvurmalarõ
durumunda atamaya yetkili makam tarafõndan bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya

atanõr. Atama gerçekleşinceye kadar bunlarõn almakta olduklarõ her türlü ödemelerin Kurum
tarafõndan yapõlmasõna devam olunur. Bir kamu kurumunda çalõşmayanlardan Kurul Başkan
ve üyeliğine seçilip yukarõda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya
işe başlayõncaya kadar, almakta olduklarõ her türlü ödemeler Kurum tarafõndan verilmeye
devam edilir. Bu maddede belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere Kurum tarafõndan
yapõlacak ödeme bir yõlõ geçemez.
Kurul başkan ve üyelerinin bu görevlerinde geçirdikleri süreler, tâbi olduklarõ kanun
hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. Bu hüküm, akademik unvanlarõn kazanõlmasõ
için gerekli şartlar saklõ kalmak üzere, üniversite akademik kadrolarõndan gelen Kurul başkan
ve üyeleri hakkõnda da uygulanõr.

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezaî ve hukukî sorumluluğu
MADDE 104.- Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin görevleriyle bağlantõlõ
olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, Kurul Başkan ve üyeleri için
ilişkili Bakanõn, Kurum personeli için ise Başkanõn izin vermesi kaydõyla genel hükümlere
göre yapõlõr. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin iştirak hâlinde işledikleri iddia edilen
suçlara ilişkin soruşturmalarda Kurum personeli hakkõnda soruşturma izni verme yetkisi
ilişkili Bakana aittir.
Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli hakkõnda görevleriyle bağlantõlõ olarak
işledikleri iddia edilen suçlardan dolayõ soruşturma izni verilmesi için, bu kişilerin kendilerine
veya üçüncü kişilere çõkar sağlamak veya Kuruma ya da üçüncü kişilere zarar vermek kastõyla
hareket ederek bu işlemler sonucunda kendilerine veya üçüncü kişilere çõkar sağlamõş
olmalarõ hususunda açõk ve yeterli emarelerin olmasõ gerekir. Soruşturma izni verilmesi
hâlinde bu durum ilgililere tebliğ olunur. Soruşturmaya izin verilmesine ya da verilmemesine
dair kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Danõştay nezdinde itiraz
yoluna başvurulabilir. İzin verilmiş olsa dahi, itiraz süresi geçene kadar veya Danõştaya
yapõlan itiraz sonucunda hüküm tesis olunana kadar soruşturma başlatõlamaz.
Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin, görevden ayrõlmõş olsalar dahi,
görevleriyle bağlantõlõ olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayõ başlatõlan soruşturma ve
kovuşturmalar, ilgili üye veya personelin talebi hâlinde, bunlarla vekâlet akdi yapmak
suretiyle görevlendirilecek bir avukat tarafõndan takip edilir. Söz konusu davalara ilişkin dava
giderleri ve Türkiye Barolar Birliğince açõklanan asgarî ücret tarifesinde belirlenen avukatlõk
ücretinin onbeş katõnõ aşmamak üzere avukatlõk ücreti, Kurum bütçesinden karşõlanõr.
Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli aleyhine, Kurulun veya Kurumun bu
Kanunda yazõlõ görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle, gerek görevlerinin ifasõ
sõrasõnda gerek görevden ayrõlmalarõndan sonra, açõlmõş veya açõlacak her türlü tazminat ve
alacak davasõ, Kurum aleyhine açõlmõş sayõlõr. Bu davalarda husumet Kuruma yöneltilir.
Avukatlõk ücreti ve dava giderine ilişkin bu maddenin üçüncü fõkrasõ hükmü bu hukuk
davalarõ için de aynen geçerlidir. Yargõlama sonucunda Kurum aleyhine karar verilmesi ve
kararõn kesinleşmesi nedeniyle Kurumun ödeme yapmasõ hâlinde, Kurum bu meblağõ,
ilgililerinden talep eder. Kurumun, yaptõğõ ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu
kişiler hakkõnda kusurlu olduklarõna ilişkin mahkeme kararõnõn kesinleşmesi gerekir.
Kurul kararlarõna karşõ yargõ yolu
MADDE 105.- Kurul kararlarõna karşõ açõlacak idarî davalar ilk derece mahkemesi olarak
Danõştayda görülür. Danõştay, Kurul kararlarõna karşõ yapõlan başvurularõ acele işlerden sayar.
İlişkili Bakanlõk, Kurulun düzenleyici nitelikteki kararlarõna karşõ iptal davasõ açabilir.

(………..) (1)
(1). Bu maddenin “Kurul kararlarõna karşõ açõlacak idarî davalarda yürütmenin durdurulmasõ
talepleri için ayrõca duruşma yapõlõr. Bu halde 2577 sayõlõ İdarî Yargõlama Usulü Kanununun
17 nci maddesinin (5) numaralõ fõkrasõndaki otuz günlük süre uygulanmaz. Yürütmenin
durdurulmasõ talepleri, Kurumun savunmasõ alõnmadan karara bağlanamaz. İlgili taraflar
yürütmenin durdurulmasõ talebinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde
savunmasõnõ vermek zorundadõr. Aksi halde savunma beklenmeksizin karar verilir.” Şeklindeki
üçüncü fõkrasõ Anayasa Mahkemesinin E.2006/20 K.2006/25 sayõ ve 22.2.2006 günlü Kararõ
ile iptal edilmiş olup, bu Kararõn gerekçeli olarak yazõlõp yayõnlanõncaya kadar geçecek süre
için ayrõca E.2006/20 K.2006/6 (YD) sayõlõ yürürlüğü durdurma kararõ verilmiştir.

ONBİRİNCİ KISIM
Faaliyet İzni Kaldõrõlan ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin Hükümler

Faaliyet izninin kaldõrõlmasõ
MADDE 106.- Bir bankanõn bu Kanun hükümlerine göre faaliyet izninin kaldõrõlmasõ
hâlinde yönetim ve denetimi Fona intikal eder.
İznin kaldõrõlmasõna ilişkin Kurul kararõnõn Resmî Gazetede yayõmlandõğõ tarihten itibaren,
banka hakkõndaki ihtiyatî tedbir dahil her türlü icra ve iflas takibatõ durur ve yeni icra ve iflas
takibi yapõlamaz. Banka hakkõnda Fon haricinde üçüncü kişiler tarafõndan açõlmõş tüm dava,
icra ve iflas takipleri mahkeme, icra ve iflas dairesi tarafõndan derhal Fona bildirilir.
Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalõ mevduatõ ve sigortalõ
katõlõm fonunu doğrudan veya ilân edeceği başka bir banka aracõlõğõ ile ödeyerek, mevduat ve
katõlõm fonu sahipleri yerine bankanõn doğrudan doğruya iflasõnõ ister. Bu görev ve yetki
münhasõran Fona aittir. Bu şekilde yapõlacak iflas isteminde 2004 sayõlõ İcra ve İflas
Kanununun 178 inci maddesinin ikinci fõkrasõ ve 179 uncu maddesinin iflasõn ertelenmesine
ilişkin hükümleri uygulanmaz.
Fonun iflas talebi hakkõnda 1086 sayõlõ Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun seri
muhakeme usulü hükümleri uygulanõr ve en geç altõ ay içerisinde iflas talebi hakkõnda karar
verilir.
Yönetim ve denetimi Fona intikal eden banka hakkõnda iflas kararõ verilmesi hâlinde Fon,
iflas masasõna 2004 sayõlõ İcra ve İflas Kanununun 206 ncõ maddesinde yer alan üçüncü
sõradaki tüm imtiyazlõ alacaklõlardan önce, ancak Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn
6183 sayõlõ Kanun kapsamõndaki alacaklarõndan sonra(1) gelmek üzere imtiyazlõ alacaklõ
sõfatõyla iştirak eder. Fon, bu Kanunun uygulanmasõ ile sõnõrlõ olmak üzere 2004 sayõlõ İcra ve
İflas Kanununun 166 ncõ, 218 inci, 219 uncu, 223 üncü, 234 üncü, 236 ncõ, 249 uncu, 251 inci
ve 254 üncü maddelerindeki yetki ve görevler hariç olmak üzere iflas dairesi, alacaklõlar
toplantõsõ ve iflas idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak bankayõ tasfiye eder.
İflasõna hükmolunan bankanõn Fona olan borçlarõ, masanõn nakit durumuna göre 2004
sayõlõ İcra ve İflas Kanununun 232 nci maddesinde gösterilen sõra cetvelinin kesinleşmesi
beklenmeksizin ödenir. Alacaklõlar sõra cetvelinin düzenlenmesinde İcra ve İflas Kanununun
232 nci maddesinde öngörülen üç aylõk sürenin yetersiz kalmasõ hâlinde iflas idaresinin talebi
üzerine, Fon Kurulu tarafõndan üçer aylõk ek süreler verilebilir.
İflas kararõ verilmeyen hallerde bankanõn iradi tasfiyesi, banka genel kurul kararõ
aranmaksõzõn ve Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyeye ilişkin

hükümlerine tâbi olmaksõzõn tasfiye kurulu üyelerinin Fon tarafõndan atanmasõ suretiyle
gerçekleştirilir.
Bu Kanunun 12 nci maddesi hükümlerine göre faaliyet izni kaldõrõlan yabancõ banka
şubeleri hakkõnda da bu madde hükümleri uygulanõr. Bu şubelerin mevcut ve alacaklarõnõn
yurt dõşõna transferine ilişkin esaslar Fon tarafõndan belirlenir.
Fon, iflas ve/veya tasfiye masasõnõn aktifindeki paralarla, iflas ve/veya tasfiye idaresi
sõfatõyla tahsil ettiği paralarõ muhafaza ve nemalandõrma hususunda 2004 sayõlõ İcra ve İflas
Kanununun 9 uncu ve sair ilgili maddelerine tâbi değildir. 492 sayõlõ Harçlar Kanununun 36
ncõ maddesinin birinci fõkrasõ hükmü bu paralar için uygulanmaz.
Müflise ait menkul ve gayrimenkullerin satõşõnda 2004 sayõlõ İcra ve İflas Kanunu, 2886
sayõlõ Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayõlõ Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasõna ilişkin usûl ve esaslar, Kurulun görüşü alõnmak
suretiyle Fon tarafõndan yönetmelikle düzenlenir.
---------------------------------------------1.) Fõkradaki “tüm imtiyazlõ alacaklõlardan önce” ibaresinden sonra gelen “, ancak Devletin ve
sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn 6183 sayõlõ Kanun kapsamõndaki alacaklarõndan sonra” ibaresi
5472 sayõlõ Kanunun 1/c maddesi ile eklenmiştir. (Y.g.: 14.3.2006)

Fona devredilen bankalar ile ilgili hükümler
MADDE 107.- Fon, bu Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre ortaklarõnõn temettü
hariç ortaklõk haklarõ ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankalarla ilgili yetkilerini
maliyet etkinliğini sağlama ve malî sistemin güven ve istikrarõnõ koruma ilkeleri
doğrultusunda kullanõr.
Fon, bu Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre ortaklarõnõn temettü hariç ortaklõk
haklarõ ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankanõn faaliyetlerini Fon Kurulunca
belirlenecek süre ile geçici olarak durdurmaya ve/veya devir tarihi itibarõyla düzenlenecek
bilançosunu esas almak suretiyle;
a) Uygun göreceği aktiflerini, teşkilatõnõ ve aksine talebi olmayan personeli ile devir tarihi
itibarõyla mevduat bankalarõ bakõmõndan mevduat toplamlarõ en yüksek beş bankaca
uygulanan faiz oranlarõ ortalamasõnõ, katõlõm bankalarõ bakõmõndan katõlõm fonu toplamlarõ en
yüksek üç bankaca uygulanan getiri oranlarõ ortalamasõnõ geçmemek üzere işlemiş faiz ve
getirileri ile birlikte sigortaya tâbi tasarruf mevduatõ ve katõlõm fonlarõnõ ve pasifte yer alan
karşõlõk kalemlerini, kurulacak bir bankaya ya da mevcut bankalardan istekli olanlara
devretmeye ve aktif ve pasifi kõsmen veya tamamen devredilen bankanõn faaliyet izninin
kaldõrõlmasõnõ Kuruldan istemeye,
b) Hisselerine sahip olmak kaydõyla ve sigorta kapsamõndaki mevduat ve katõlõm fonu
tutarõnõ aşmamak koşuluyla malî yardõm sağlamaya ve kendisine intikal eden hisseleri temsil
eden sermayeye karşõlõk gelen zararlarõ devralmaya,
c) Devralõnacak zararlar sonucunda hisselerinin tamamõna sahip olunamamasõ hâlinde,
zararõn ödenmiş sermaye tutarõndan düşülmesi suretiyle hesaplanacak sermaye esas alõnmak
üzere bulunacak hisse bedelinin Fon Kurulunca belirlenecek süre içinde banka hissedarlarõna
ödenmesi karşõlõğõnda hisselerini devralmaya,
d) Faaliyet izninin kaldõrõlmasõnõ Kuruldan istemeye,
yetkilidir.
Devralõnan zararlara istinaden yapõlacak ödemelerin karşõlõğõnõ temsil eden hisseler,
üzerindeki her türlü hak ve takyidattan arî olarak Fona intikal eder.

Hakkõnda bu maddenin ikinci fõkrasõnõn (a) bendi hükümleri uygulanan bankanõn devredilen
aktiflerinin toplamõnõn devredilen pasiflerinin toplamõnõ karşõlamamasõ hâlinde aradaki fark
sigorta kapsamõndaki mevduat ve katõlõm fonu tutarõnõ aşmamak kaydõyla Fon tarafõndan
ödenir. Bu halde ve hakkõnda bu maddenin ikinci fõkrasõnõn (a) bendi hükümleri uygulanan
bankanõn faaliyet izninin kaldõrõlmasõ durumunda bu Kanunun 106 ncõ maddesinin ikinci ve
109 uncu maddesinin üçüncü fõkralarõ uygulanmaz. Bu Kanunun 106 ncõ maddesine göre iflas
masalarõ kurulmasõ hâlinde, Fon ödediği tutar kadar iflas masasõna 2004 sayõlõ İcra ve İflas
Kanununun 206 ncõ maddesinde yer alan üçüncü sõrasõndaki tüm imtiyazlõ alacaklõlardan önce
gelmek üzere, ancak Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn 6183 sayõlõ Kanun
kapsamõndaki alacaklarõndan sonra(1) imtiyazlõ alacaklõ sõfatõyla iştirak eder.
Fon, hisselerinin çoğunluğu veya tamamõ kendisine intikal eden bankanõn;
a) Gerektiğinde malî ve teknik yardõm da sağlamak suretiyle, varlõk ve yükümlülüklerini
kõsmen veya tamamen, mevcut bankalardan istekli olanlara ya da kurulacak bir bankaya
devretmeye veya bankayõ istekli olan başka bir bankayla birleştirmeye,
b) Fon Kurulunca gerekli görülen hallerle sõnõrlõ olmak üzere, malî bünyenin
güçlendirilmesi ve yeniden yapõlandõrõlmasõ için gerektiğinde;
1) Sermayesini artõrmaya,
2) Zorunlu karşõlõk ve umumi disponibilite yükümlülüklerinden kaynaklanan cezaî
faizlerini kaldõrmaya,
3) İştirak, gayrimenkul ve diğer aktiflerini satõn almaya veya bunlarõ teminat olarak alõp
karşõlõğõnda avans vermeye,
4) Likidite ihtiyacõnõ gidermek üzere mevduat koymaya,
5) Alacaklarõnõ veya zararlarõnõ devralmaya,
6) Varlõk ve yükümlülükleri ile ilgili her türlü işlemi yapmaya ve nakde tahvilini
sağlamaya,
c) Sahip olduğu aktifleri iskonto uygulayarak veya sair suretlerle üçüncü kişilere satmaya
ve gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya,
d) Hisselerini bu Kanunun 7 ve 8 inci maddelerindeki hükümlere istinaden Kuruldan izin
alõnmak kaydõyla ve Fon Kurulu tarafõndan belirlenecek usûl ve esaslar dahilinde üçüncü
kişilere devretmeye,
yetkilidir.
Bu madde hükümlerine göre yapõlan devir işlemlerinde alacaklõ ve borçlularõn rõzasõ
aranmaz.
71 inci madde kapsamõnda temettü hariç ortaklõk haklarõ ile yönetim ve denetimi kendisine
devredilen bankalarõn, malî bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapõlandõrõlmasõ, devri,
birleştirilmesi ve satõşõ ile ilgili süreç devrin yapõldõğõ tarihten itibaren en geç dokuz aylõk bir
süre içerisinde tamamlanõr. Fon Kurulu kararõ ile bu süre üç ayõ geçmemek üzere uzatõlabilir.
Bu süre içinde devir, birleşme veya satõşõn tamamlanamamõş olmasõ hâlinde Fonun talebi
üzerine Kurul bankanõn faaliyet iznini kaldõrõr.
1) Fõkradaki “tüm imtiyazlõ alacaklõlardan önce” ibaresinden sonra gelen “, ancak Devletin ve
sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn 6183 sayõlõ Kanun kapsamõndaki alacaklarõndan sonra” ibaresi
5472 sayõlõ Kanunun 1/d maddesi ile eklenmiştir. (Y.g.: 14.3.2006)

Banka kaynaklarõnõn istismarõ
MADDE 108.- 71 inci maddenin birinci fõkrasõnõn (e) bendi hükümlerine göre faaliyet
izni kaldõrõlan veya Fona devredilen bankalarõn hâkim ortaklarõ ve yöneticileri, bu Kanunun

şahsi sorumluluğa ilişkin hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, kullandõklarõ kaynaklarõ ve bu
suretle uğranõlan zararlarõ Fon tarafõndan verilecek süre içerisinde iade ve tazmin etmekle
mükelleftir.
Bu maddenin uygulanmasõnda, bankalarõn hâkim ortaklarõnõn ve yöneticilerinin; yönetim
kurulu, kredi komiteleri, yöneticiler, şubeler ve diğer yetkili ve görevliler aracõlõğõyla veya
sair suretlerle, banka kaynaklarõnõ ve varlõklarõnõ; rehnetmek, teminat göstermek, açõldõğõ tarih
itibarõyla kredibilitesi olmadõğõ aşikâr bulunan kişilere kredi vermek, karşõlõğõnda kredi temin
etmek amacõyla kredi kullandõrmak, yurt içi ve yurt dõşõ banka ve malî kuruluşlar nezdinde
depo ve sair adlarla hesap açtõrmak veya bu hesaplarõ teminat göstermek ve sair şekillerde
doğrudan veya dolaylõ olarak kendileri veya başkalarõ lehine para, mal, her türlü hak ve alacak
temini amacõyla kullandõklarõ veya başkalarõna kullandõrdõklarõ banka kaynaklarõ ve varlõklarõ,
dolanlõ kaynak olarak kullanõlmõş sayõlõr.
Bu madde kapsamõnda kullanõlan kaynaklar ve maruz kalõnan zarar kapsamõnda iade ve
tazmin talebine mesnet teşkil edecek işlemler ile iade ve tazmine konu edilecek tutarlar, ilgili
bankada Kurumca yapõlacak incelemeler sonucu ulaşõlacak tespitler de dikkate alõnarak Fon
Kurulunca belirlenir.
Bankanõn faaliyet izninin kaldõrõlmasõ hâlinde Fon tarafõndan verilecek süre içerisinde iade
ve tazmin edilemeyen tutarlar Fon alacağõ haline gelir ve 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn
Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
Bankanõn Fona devrinden sonra Fon tarafõndan verilecek süre içerisinde kullanõlan
kaynaklarõn ve bu suretle uğranõlan zararõn iade ve tazmin edilmemesi veya Fon tarafõndan
uygun görülecek biçimde teminatlandõrõlmamasõ veya bu ortaklara ait hisselerin Fon
tarafõndan verilecek süre içinde üçüncü kişilere devredilmemesi hâlinde bu zarar veya
kullanõlan kaynaklarõn miktarõ dikkate alõnmaksõzõn ortaklara ait hisseler başkaca bir işleme
gerek kalmadan Fona intikal eder. Bu suretle Fona intikal eden söz konusu hisselerin üçüncü
kişilere satõşõnõ müteakip Fon tarafõndan elde edilen tutar hâkim ortaklarõn bankaya ve/veya
Fona olan borçlarõna mahsup edilir.
Bu madde kapsamõnda kullanõlan banka kaynağõ ve bu suretle uğranõlan zarar, Fon
tarafõndan verilen süre içinde iade veya tazmin edilse veya Fon tarafõndan uygun görülecek
biçimde teminatlandõrõlsa dahi bilançoda görülen bakiye zararõn özkaynaklarõ aştõğõnõn tespiti
hâlinde Fon, bankanõn faaliyet izninin kaldõrõlmasõnõ Kuruldan istemeye yetkilidir. Bilançoda
görülen zararõn özkaynaklarõ aşmamasõ hâlinde ise, Fon en az beş üyesinin aynõ yöndeki
oylarõyla alõnan Fon Kurulu kararõyla hâkim ortaklar dõşõndaki ortaklara ait hisseleri, zararõn
ödenmiş sermaye tutarõndan düşülmesi suretiyle hesaplanacak sermaye esas alõnmak üzere
bulunacak bedel üzerinden Fon Kurulunca belirlenecek süre içinde banka hissedarlarõna
ödenmesi karşõlõğõnda devralmaya yetkilidir.
Faaliyet izni kaldõrõlan veya Fona devredilen bankalara ilişkin ortak hükümler
MADDE 109.- Faaliyet izni kaldõrõlan veya Fona devredilen bankalarõn
ana
sözleşmelerinde yer alan düzenlemelerin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi olmaksõzõn,
genel kurul yapõlmaksõzõn değiştirilmesine ve tescil ettirilmesine Fon yetkilidir.
Fon, faaliyet izni kaldõrõlan veya Fona devredilen bankalarõn hâkim ortaklarõndan ve tüzel
kişi ortaklarõnõn sermayesinin yüzde onundan fazlasõna sahip gerçek kişi hissedarlarõndan ve
yöneticilerinden, bunlarõn eşlerinden, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kayõn hõsõmlarõndan, evlatlõklarõndan ve kendilerini evlat edinenlerden kendilerine ait
taşõnmaz ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşõnõr hak ve alacaklarõnõ ve menkul kõymetlerini,
her türlü kazanç ve gelirleri ile yaşayõş tarzõna göre geçim kaynaklarõnõ ve ayrõca bildirimden
önceki iki yõl içinde ivazlõ veya ivazsõz olarak iktisap ettikleri veya devrettikleri taşõnmaz,

haczi caiz taşõnõr, hak, alacak ve menkul kõymetlerini gösterir birer mal beyannamesi
vermelerini istemeye yetkilidir. Mal beyannamesinin en geç yedi gün içinde Fona verilmesi
zorunludur. Bu mal beyanõnõn hüküm ve sonuçlarõ hakkõnda 2004 sayõlõ İcra ve İflas
Kanununun ilgili hükümleri geçerlidir.
Fon, faaliyet izni kaldõrõlan veya Fona devredilen bankada mevduat ve katõlõm fonu
sahipleri ile diğer alacaklõlarõn haklarõnõ korumaya yönelik olarak gerekli göreceği her türlü
tedbiri alõr. Faaliyet izni kaldõrõlan veya Fona devredilen bankanõn hâkim ortaklarõ ve tüzel
kişi ortaklarõnõn sermayesinin yüzde onundan fazlasõna sahip gerçek kişi hissedarlarõ ve
yöneticilerinin mal, hak ve alacaklarõna Fonun talebi üzerine mahkeme tarafõndan teminat
şartõ aranmaksõzõn ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz konulabilir, bu kişilerin yurt dõşõna
çõkõşlarõ yasaklanabilir. Bu şekilde alõnan ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarõ, karar
tarihinden itibaren altõ ay içinde dava, icra ve iflas takibine konu olmaz ise kendiliğinden
ortadan kalkar. İlgililer hakkõnda 2004 sayõlõ İcra ve İflas Kanununun 11 inci bab hükümlerine
göre açõlacak iptal davalarõnda aciz vesikasõ şartõ aranmaz.
Faaliyet izninin kaldõrõldõğõ veya Fona devredildiği tarihten itibaren bankanõn
alacaklõlarõndan temlik yoluyla alacak edinen borçlular, temlik yoluyla edindikleri alacaklarõ
ile bankaya olan borçlarõnõn takasõnõn yapõlmasõ veya mahsup edilmesi talebinde bulunamaz.
Bu sonucu doğuracak takas ve mahsup işlemleri banka açõsõndan geçersizdir.
Şahsi sorumluluk
MADDE 110.- Bir bankanõn yöneticilerinin ve denetçilerinin kanuna aykõrõ karar ve
işlemleriyle banka hakkõnda 71 inci madde hükümlerinin uygulanmasõna neden olduklarõnõn
tespiti hâlinde, bankaya verdikleri zararlarla sõnõrlõ olarak bunlarõn şahsi sorumluluklarõ
yoluna gidilerek, Fon Kurulu kararõna istinaden ve Fonun talebi üzerine doğrudan şahsen
iflaslarõna mahkemece karar verilebilir. Bu karar ve işlemler bankanõn hâkim ortaklarõna
menfaat temini amacõyla yapõldõğõ takdirde, menfaat temin eden ortaklar hakkõnda da temin
ettikleri menfaat üzerinden uygulanõr. Bu suretle tahsil edilen tutarõn Fon tarafõndan ödenen
mevduat ve katõlõm fonu tutarõ ve fer'ileri mahsup edildikten sonra bakiye kõsmõ tasfiye
hâlindeki veya iflasa tâbi bankaya iade edilir.
Mahkemece iflasõna karar verilenler hakkõndaki takibi Fon yürütür.
Bu madde hükmüne göre iflasõ istenenler hakkõnda mahkemece 2004 sayõlõ İcra ve İflas
Kanununun 257 nci ve izleyen maddeleri hükümleri uygulanõr.
Bu Kanunun 106 ncõ ve 109 uncu maddeleri hükümleri, bu maddeye göre şahsi iflasõ
istenenler hakkõnda da uygulanõr.
ONİKİNCİ KISIM
Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonuna İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu
Fonun kuruluş ve bağõmsõzlõğõ
MADDE 111.- Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf
sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasõ amacõyla, mevduatõn ve katõlõm fonlarõnõn
sigorta edilmesi, Fon bankalarõnõn yönetilmesi, malî bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden
yapõlandõrõlmasõ, devri, birleştirilmesi, satõşõ, tasfiyesi, Fon alacaklarõnõn takip ve tahsili
işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandõrõlmasõ, Fon varlõk ve kaynaklarõnõn idare edilmesi ve

Kanunla verilen diğer görevlerin ifasõ için kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe
sahip Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu kurulmuştur.
Fon görevini yaparken bağõmsõzdõr. Fonun kararlarõ yerindelik denetimine tâbi tutulamaz.
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Fon Kurulunun kararlarõnõ etkilemek amacõyla emir ve
talimat veremez.
Fon, Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu Kurulu ile Başkanlõktan oluşur.
Fonun merkezi İstanbul'dadõr. Fon, görevli ve yetkili olduğu alanõn yoğun olduğu illerde
olmak ve sayõsõ üçü geçmemek kaydõyla Bakanlar Kurulu kararõyla yurt içi temsilcilik ve
tahsilat birimleri açabilir.
Fon, 3346 sayõlõ Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlarõn Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkõnda Kanun, 2886 sayõlõ Devlet İhale Kanunu ile 4734
sayõlõ Kamu İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir.
Fon, görev ve yetkilerini etkin şekilde yerine getirmek amacõyla, yeterli sayõ ve nitelikte
personeli istihdam eder.
Fonun mallarõ Devlet malõ hükmündedir. Fonun mal, hak ve alacaklarõ haczedilemez ve
rehnedilemez.
İKİNCİ BÖLÜM
Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu Kurulu
Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu Kurulu
MADDE 112.- Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu Kurulu, Fonun karar organõdõr. Fon
Kurulu, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Fon Kurulu Başkanõ
Fonun da başkanõdõr.
Başkanõn izin, hastalõk, yurt içi ve yurt dõşõ görevlendirme ve görevde bulunmadõğõ diğer
hâller ile görevden alõnmasõ durumunda ikinci başkan, onun da bulunmadõğõ hâllerde Fon
Kurulu tarafõndan belirlenecek bir üye Başkana vekâlet eder.
Fon Kurulu üyelerinin atanmasõ
MADDE 113.- Fon Kurulu üyelerinin, aşağõda belirtilen şartlarõ taşõmalarõ zorunludur:
a) 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununun 48 inci maddesinin (A) fõkrasõnõn (1), (4), (5),
(6) ve (7) numaralõ bentlerinde belirtilen şartlarõ taşõmak.
b) 8 inci maddenin birinci fõkrasõnõn (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlarõ
taşõmak.
c) 26 ncõ maddede yer alan çalõşmasõ yasaklananlardan olmamak.
d) Hukuk, iktisat, maliye, bankacõlõk, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda lisans veya
lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş olmak.
Üyeler, yüksek öğrenim sonrasõ en az on yõl deneyim sahibi veya yukarõda sayõlan
öğrenim dallarõnda en az on yõl öğretim üyeliği yapan kişiler arasõndan Bakanlar Kurulunca
atanõr. Üyelerden en az birinin hukuk fakültesi mezunu, birinin ise Fonda başkan yardõmcõsõ,
ana hizmetbirimi yöneticisi veya meslek personeli olarak çalõşmõş olmasõ şarttõr. Bakanlar
Kurulu, üyelerden birini başkan birini de ikinci başkan olarak görevlendirir. Bakanlar
Kurulunun atama kararõ Resmî Gazetede yayõmlanõr.
Fon Kurulu Başkan ve üyeleri, görevlerinin devamõ süresince görevlerini tam bir dikkat,
dürüstlük ve tarafsõzlõk ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykõrõ hareket etmeyeceklerine
ve ettirmeyeceklerine dair Yargõtay Birinci Başkanlõk Kurulu huzurunda yemin ederler.
Yemin için yapõlan başvuru Yargõtay tarafõndan acele işlerden sayõlõr. Fon Kurulu üyeleri,
yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri
MADDE 114.- Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süresi altõ yõldõr. Süreleri biten
başkan ve üyeler yeniden atanamazlar. Başkanlõğõn ve üyeliğin herhangi bir sebeple
boşalmasõ hâlinde, boşalan yere 113 üncü maddede belirtilen esaslar dahilinde bir ay içinde
atama yapõlõr. Bu şekilde atananlar, bir defalõğõna tekrar atanabilirler.
Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle
görevlerine son verilemez. Ancak, ağõr hastalõk veya sakatlõk nedeniyle iş göremeyecekleri,
atanmalarõ için gerekli şartlarõ kaybettikleri, durumlarõnõn 115 inci maddeye aykõrõ olduğu
anlaşõlan veya görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayõ haklarõnda verilen
mahkûmiyet kararõ kesinleşen Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görevleri Başbakan onayõ ile
sona erdirilir. Bunlarõn yerine en geç bir ay içinde atama yapõlõr. Ayrõca, geçici iş göremezlik
halinin üç aydan fazla sürmesi hâlinde, bu durumda olan üyelerin üyelikleri düşer ve bunlarõn
yerlerine bir ay içinde atama yapõlõr.
Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon personeline ilişkin yasaklar
MADDE 115.- Fon Kurulu Başkan ve üyeleri, asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlõ
yayõn, ders ve konferans ile telif haklarõ hariç Fondaki resmî görevlerinin yürütülmesi dõşõnda
kalan resmî veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakõf, kooperatif ve benzeri yerlerde
yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, bu Kanun
kapsamõndaki kuruluşlar ve bunlarõn doğrudan ya da dolaylõ ortaklõklarõnda pay sahibi
olamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar.
Fon Kurulu Başkan ve üyeleri göreve başlamadan önce, kendilerinin veya eş ve velâyeti
altõndaki çocuklarõnõn sahibi bulunduğu menkul kõymetlerden Hazine tarafõndan çõkarõlan
borçlanmaya ilişkin olanlar hariç bu Kanun kapsamõndaki kuruluşlar ve bunlarõn doğrudan ya
da dolaylõ ortaklõklarõna ait her türlü sermaye piyasasõ araçlarõnõ eş, evlatlõk, üçüncü dereceye
kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayõn hõsõmlarõ dõşõndakilere otuz gün içinde satmak
suretiyle elden çõkarmak zorundadõr. Fon Kurulu üyeleri atanmalarõndan itibaren otuz gün
içinde bu fõkraya uygun hareket etmezlerse üyelikten çekilmiş sayõlõr. Bu durum, Fon Kurulu
kararõ ile tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir.
Fon Kurulu Başkan ve üyeleri, yönetim ve denetimleri Fona devredilen kuruluşlarda ve
bunlarõn doğrudan ya da dolaylõ ortaklõklarõnda, görevlerinden ayrõlmalarõnõ izleyen iki yõl
içinde görev alamazlar. Bu fõkra hükmüne uymayanlara 2531 sayõlõ Kamu Görevlerinden
Ayrõlanlarõn Yapamayacaklarõ İşler Hakkõnda Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen cezalar
verilir.
Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile diğer personel, Fonla ilgili gizlilik taşõyan bilgileri ve
ticari sõrlarõ, görevlerinden ayrõlmõş olsalar bile kanunen yetkili kõlõnan mercilerden başkasõna
açõklayamazlar, kendilerinin veya başkalarõnõn menfaatine kullanamazlar.
Fon Kurulu Başkan ve üyeleri 3628 sayõlõ Mal Bildiriminde Bulunulmasõ, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa tâbidir.
Fon Kurulunun çalõşma esaslarõ
MADDE 116.- Fon Kurulu en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hallerde toplanõr.
Toplantõyõ Fon Kurulu Başkanõ, yokluğunda ikinci başkan yönetir. Toplantõnõn gündemi
Başkan, yokluğunda ikinci başkan tarafõndan hazõrlanarak toplantõdan en az bir gün önce Fon
Kurulu üyelerine bildirilir. Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan tarafõndan Fonun
faaliyetleri hakkõnda Fon Kuruluna bilgi verilir. Gündeme yeni madde eklenebilmesi için

toplantõ başlamadan önce bir üyenin öneride bulunmasõ ve önerilen maddenin gündeme
eklenmesinin Fon Kurulunca kabul edilmesi gerekir.
Fon Kurulu en az beş üyenin hazõr bulunmasõ ile toplânõr ve bu Kanunda belirtilen özel
nisap gerektiren haller dõşõnda en az dört üyenin aynõ yöndeki oyuyla karar alõr. Üyeler
çekimser oy kullanamaz. Toplantõda karar yeter sayõsõ sağlanamadõğõ durumlarda izleyen
toplantõlarda, oylarda eşitlik olmasõ hâlinde Fon Başkanõnõn bulunduğu tarafõn oyu üstün
sayõlarak karar alõnõr. Fon Kurulu kararõ tutanakla tespit edilir ve karar tutanağõ toplantõ
esnasõnda veya en geç toplantõyõ izleyen işgünü, toplantõya katõlan tüm üyeler tarafõndan
imzalanõr.
Geçerli mazereti olmaksõzõn bir takvim yõlõnda toplam üç toplantõya katõlmayan veya bir
toplantõya katõldõğõ halde Fon Kurulu kararlarõnõ süresi içinde imzalamayan veya karşõ oy
gerekçesini süresi içinde yazõlõ olarak bildirmeyen Fon Kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş
sayõlõr. Bu durum, Fon Kurulu kararõ ile tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir.
Herhangi bir nedenle üye sayõsõnõn Fon Kurulunun karar almasõnõ imkânsõz kõlacak bir
sayõya düşmesi hâlinde, toplantõ nisabõ sağlanacak şekilde bir ayõ geçmemek üzere, kõdem
sõrasõna göre Fon başkan yardõmcõlarõ vekâlet eder. Bu madde hükmüne istinaden Fon Kurulu
üyeliği görevini yürüten Fon başkan yardõmcõlarõnõn malî ve özlük haklarõnda bir değişiklik
olmaz.
Bu Kanunda belirtilen süreler saklõ kalmak üzere, Fon Kurulu kararõ, alõndõğõ toplantõ
tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde gerekçeleri, varsa karşõ oy gerekçeleri ve imzalarõ
ile birlikte tekemmül ettirilir.
Fon Kurulu Başkan ve üyeleri kendisi, eşi, evlatlõğõ ve üçüncü derece dâhil kan ve ikinci
derece dâhil kayõn hõsõmlarõyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya katõlamazlar. Bu
durum karar metninde ayrõca belirtilir.
Fon Kurulu toplantõlarõ gizlidir. İhtiyaç duyulmasõ hâlinde görüşlerinden yararlanmak
üzere uzman kişiler Fon Kurulu toplantõsõna davet edilebilir. Ancak Fon Kurulu kararlarõ
toplantõya dõşardan katõlanlarõn yanõnda alõnamaz.
Fon Kurulunun düzenleyici nitelikteki kararlarõ, tekemmül etmesinden itibaren en geç yedi
iş günü içinde ilişkili Bakanlõğa ve yayõmlanmak üzere Başbakanlõğa gönderilir ve
gönderildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Resmî Gazetede yayõmlanõr. Bu Kanunda
öngörülen hükümler saklõ kalmak üzere, Fon Kurulu kararlarõ başta internet ortamõ olmak
üzere uygun vasõtalarla kamuoyuna duyurulur. Fon Kurulu, yayõmlanmasõ ülke ekonomisi ve
kamu düzeni açõsõndan sakõncalõ nitelikteki kararlarõn yayõmlanmamasõna karar verebilir.
Haklarõnda dava açõlõp yürütülmelerinin durdurulmasõna veya ihtiyatî tedbir kararõ
verilmesine rağmen, nihai aşamada iptal istemleri reddedilen bu Kanunun 130 uncu
maddesinin (e) bendinde yer alan para cezalarõna, işlemin ilgiliye tebliği tarihinden itibaren
kanunî faiz uygulanõr. Para cezalarõ 6183 sayõlõ Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin uyacaklarõ meslekî ve etik ilkeler ile Fon
Kurulunun çalõşma usûl ve esaslarõna ilişkin diğer hususlar Fon tarafõndan çõkarõlacak
yönetmelikle düzenlenir.
Fon Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 117.- Fon Kurulu, bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevler yanõnda ayrõca
aşağõdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanõr:
a) Fonun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite
standartlarõnõ belirlemek, insan kaynaklarõ ve çalõşma politikalarõnõ oluşturmak, Fonun hizmet
birimleri ve bunlarõn görevleri hakkõnda öneride bulunmak.

b) Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazõrlanan bütçe teklifini
görüşmek ve karara bağlamak.
c) Fonun performansõnõ ve malî durumunu gösteren raporlarõ onaylamak.
d) Fon Başkanõnõn önerisi üzerine, başkan yardõmcõlarõ ve daire başkanlarõnõ atamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlõk Teşkilatõ
Fon Başkanõ
MADDE 118.- Fonun en üst yöneticisi olan Fon Başkanõ, Fonun genel yönetiminden,
temsilinden ve Fon Kurulunca alõnan kararlarõn yürütülmesinden sorumludur.
Fon Başkanõnõn görev ve yetkileri şunlardõr:
a) Fon Kurulu toplantõlarõnõn gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantõlarõ idare
etmek, gündeme alõnmayan başvurular hakkõnda gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin
olarak Fon Kuruluna bilgi vermek.
b) Fon Kurulu kararlarõnõn yayõmlanmasõnõ veya tebliğini sağlamak, bu kararlarõn
gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasõnõ izlemek.
c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Fon Kuruluna sunmak.
d) Fon Kurulunun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, Fonun yõllõk
bütçesi ile malî tablolarõnõ hazõrlamak.
e) Hizmet birimlerinin verimli ve uyumlu bir biçimde çalõşmasõnõn en üst düzeyde
organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, Fon hizmet birimleri arasõnda çõkabilecek
görev ve yetki sorunlarõnõ çözmek.
f) Yõllõk faaliyet raporlarõnõ hazõrlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre
faaliyetlerin değerlendirilmesini yaptõrmak ve bunlarõ Fon Kuruluna sunmak.
g) Fonun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile Başkanlõğõn ve
çalõşanlarõn performans ölçütleri hakkõnda değerlendirme yapmak.
h) Fonun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve Fonu temsil etmek.
i) Fon Kurulu tarafõndan atanmasõ öngörülenler dõşõndaki Fon personelini atamak.
j) Fon Başkanõ adõna imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanõnõ belirlemek.
k) Fonun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.
Başkan, Fon Kuruluna ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sõnõrlarõnõ
açõkça belirlemek ve yazõlõ olmak kaydõyla, alt kademelere devredebilir.
Fon başkan yardõmcõlarõ
MADDE 119.- Fon Başkanõna başkanlõğa ilişkin görevlerinde yardõmcõ olmak üzere Fon
Kurulu kararõyla iki başkan yardõmcõsõ atanõr. Başkan yardõmcõlarõnõn 113 üncü maddede
belirtilen şartlarõ taşõmasõ gerekir.
Fon başkan yardõmcõlarõ gerektiğinde sõnõrlarõnõ yazõlõ olarak açõkça belirlemek şartõyla
yetkilerinden bir kõsmõnõ alt kademelere devredebilir.
Fonun hizmet birimleri
MADDE 120.- Fonun hizmet birimleri, daire başkanlõklarõ şeklinde teşkilatlanmõş
anahizmet, danõşma ve yardõmcõ hizmet birimlerinden oluşur. Ancak, daire başkanlõklarõnõn
sayõsõ onu geçemez.

Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen faaliyet alanõ, görev ve fonksiyonlara uygun
olarak Fonun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararõyla yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Fonda anahizmet birimi olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlõğõ kurulur. Hukuk, basõn
ve halkla ilişkiler, yönetim ve finans gibi alanlarda ihtiyaca göre sayõlarõ toplam beşi
geçmemek üzere Başkanlõk müşaviri görevlendirilebilir.
İnsan kaynaklarõ ve eğitim, idarî ve malî işler ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere
Destek Hizmetleri Daire Başkanlõğõ kurulur. Bu daire başkanlõğõnda biri Fon Kurulunun özel
büro hizmetlerinde kullanõlmak üzere en çok dört adet müdürlük kurulabilir.
Fon personeli
MADDE 121.- Bu Kanun ile Fona verilen görevlerin gerektirdiği görev ve hizmetler, Fon
avukatlarõ, Fon denetçisi ve denetçi yardõmcõlarõ, Fon uzmanõ ve uzman yardõmcõlarõndan
oluşan meslek personeli ile idarî personel eliyle yürütülür. Fonun her türlü personelinin bu
Kanunun 113 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn (d) bendi hariç, diğer bentlerinde yer alan
nitelikleri taşõmalarõ zorunludur.
Başkan yardõmcõlarõ, daire başkanlarõ, müdürler, başkanlõk müşavirleri ve meslek
personeli kadro karşõlõğõ sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kadro karşõlõğõ sözleşmeli çalõşan
Fon personeli ücret, malî ve sosyal haklar dõşõnda her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden
657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununa tâbidir.
Bu Kanunun ekinde yer alan (II) sayõlõ cetveldeki toplam kadro sayõsõ geçilmemek üzere,
kadro unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ile bu kadrolarõn kullanõlmasõna ilişkin esas ve
usûlleri belirlemeye Fon Kurulu yetkilidir.
Fonun anahizmet birimlerinde uzmanlõk gerektiren işlerde meslek personeli çalõştõrõlmasõ
esastõr.
Fonun ikinci fõkrada belirtilenler dõşõnda kalan ve ekli (III) sayõlõ cetvelde yer alan
pozisyonlarda çalõştõrõlacak personeli idarî hizmet sözleşmesiyle istihdam edilir. Bu cetvelde
yer alan toplam pozisyon sayõsõ geçilmemek üzere, pozisyon unvanlarõnda değişiklik yapmaya
Fon Kurulu yetkilidir. İdarî hizmet sözleşmesiyle çalõştõrõlanlar emeklilik ve sosyal güvenlik
yönünden 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir.
Fonda çalõşan personel başka kamu kurum ve kuruluşlarõnda geçici olarak
görevlendirilemez.
Fon denetçi yardõmcõlõğõ ile Fon uzman yardõmcõlõğõna atanacaklar, merkezî yarõşma
sõnavõyla belirlenenler arasõndan seçilir. Fon uzman yardõmcõlõğõ ve Fon denetçi
yardõmcõlõğõna atananlar, üç yõl çalõşmak ve olumlu sicil almak kaydõyla Kamu Personeli
Yabancõ Dil Bilgisi Seviye Tespit Sõnavõndan en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul
edilen uluslararasõ geçerliliği bulunan yabancõ dil puanõ almasõ, yeterlik sõnavõnda başarõlõ
olmasõ ve konularõ ile ilgili hazõrlayacaklarõ tezin oluşturulacak jüri tarafõndan kabul edilmesi
hâlinde uzman veya denetçi olarak atanõr ve bunlara bir defaya mahsus olmak üzere bir derece
yükseltilmesi uygulanõr. Mazereti olmaksõzõn tez hazõrlamayan veya sõnava girmeyen veya
sõnavda iki defa başarõsõz olanlar diğer kamu kurum ve kuruluşlarõndaki öğrenim durumlarõna
uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlõğõna bildirilir.
Fonun meslek ve idarî personelinin yeterlik ve yarõşma sõnavlarõ, nitelikleri ile çalõşma
usûl ve esaslarõ ile ilgili diğer hususlar Fon tarafõndan çõkarõlacak bir yönetmelikle belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Fonun görev ve yetkileri

MADDE 122.- Fon, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilenler dõşõnda aşağõdaki
görevleri yapar ve yetkileri kullanõr:
a) Fon Kurulu kararlarõnõn uygulanmasõnõ sağlamak.
b) Fonun insan kaynaklarõ politikalarõnõ belirlemek.
c) Yurt içi ve yurt dõşõ muadil kurumlarõn katõldõğõ uluslararasõ malî, iktisadî ve meslekî
teşekküllere üye olmak, görev alanõna giren hususlarda yabancõ ülkelerin yetkili mercileri ile
mutabakat zaptõ imzalamak.
d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Fon, Fon Kurulu kararõyla bu Kanunun uygulanmasõna ilişkin yönetmelikler ve tebliğler
çõkarmaya yetkilidir.
Fon, sigorta kapsamõndaki mevduat ve katõlõm fonu üzerinden prim hesaplanmasõna esas
teşkil edecek gerekli bilgilerin gönderilmesini ve bu primlerin belirlediği esaslara göre
yatõrõlõp yatõrõlmadõğõnõn denetlenmesini Kurumdan istemeye yetkilidir. Kurum, makul bir
süre içerisinde, Fon tarafõndan istenen bilgileri temin etmek ve/veya denetimi yapmakla
yükümlüdür.
Fon, her türlü faaliyetinde, kuruluş kanununda verilen yetkiler saklõ kalmak kaydõyla,
kalkõnma plânõ, programlar ve hükûmet programõnda yer alan ilke, strateji ve politikalara
uyar.
Fonun hazõrlayacağõ düzenleme taslaklarõ en az yedi gün süreyle Fonun internet sayfasõ
başta olmak üzere uygun vasõtalarla kamuoyunun bilgisine sunulur.
Kamu kurum ve kuruluşlarõ, Kanun ile belirlenmiş görev alanlarõnda Fona gerekli yardõmõ
sağlamakla yükümlüdür.
Fonun bilgi ve belge isteme yetkisi
MADDE 123.- Kamu kurum ve kuruluşlarõ ile gerçek ve tüzel kişiler, Devletin güvenliği
ve temel dõş yararlarõna karşõ ağõr sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sõrrõ, aile hayatõnõn
gizliliği ve savunma hakkõna ilişkin hükümler saklõ kalmak kaydõyla, özel kanunlardaki
yasaklayõcõ ve sõnõrlayõcõ hükümler dikkate alõnmaksõzõn gizli dahi olsa Fon tarafõndan bu
Kanun kapsamõnda verilen görevler ile sõnõrlõ olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi
uygun süre ve ortamda, sürekli veya münferit olarak vermeye, istenecek defter ve belgeleri
ibraz etmeye mecburdurlar.
Bu madde kapsamõnda, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar Fonun belirleyeceği süre içerisinde
söz konusu talebe cevap vermek ve gereken kolaylõğõ göstermekle yükümlüdürler.
! Bkz. 5271 sayõlõ Ceza Muhakemesi Kanunu md. 46; 1136 sayõlõ Avukatlõk Kanunu md. 36

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Fonun hesap ve harcamalarõnõn denetimi
MADDE 124.- Fonun iç ve dõş denetimi hakkõnda, 5018 sayõlõ Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu hükümleri uygulanõr.
Fonun yõllõk hesaplarõ bir bağõmsõz denetim şirketince de denetlenir ve bağõmsõz denetim
raporu faaliyet raporu içinde derc edilerek yayõmlanõr.
Fon, faaliyetlerine ilişkin olarak her yõlõn mart ayõ sonuna kadar bir önceki yõla ait
kararlarõ, yaptõğõ düzenlemeler ile bunlarõn ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden bir
faaliyet raporu hazõrlar. Faaliyet raporu, ayrõca Fonun performans hedefleri ile uygulama
sonuçlarõnõn karşõlaştõrõlmasõnõ ve değerlendirilmesini de içerir.

Fonun yõllõk faaliyet raporu, malî tablolarõ ve bütçe kesin hesabõ Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulur. Kesin hesabõn bir örneği de Maliye Bakanlõğõna gönderilir.
Fon, faaliyetleri hakkõnda internet ortamõ ve resmî bültenler aracõlõğõyla kamuoyunu azamî
ölçüde bilgilendirir.
Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapõlandõrma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak
üçer aylõk dönemler itibarõyla yayõmlayacağõ raporlarla kamuoyunu bilgilendirir. Fon, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonunu, faaliyetleri hakkõnda yõlda bir defa
yapõlacak toplantõ ile bilgilendirir.
Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon personelinin ücretleri, malî ve diğer sosyal
haklarõ
MADDE 125.- Fon Kurulu Başkanõna Başbakanlõk Müsteşarõ için belirlenen her türlü
ödemeler dahil malî ve sosyal haklar tutarõnda aylõk ücret ödenir. Başbakanlõk Müsteşarõna
ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tâbi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve
diğer kesintilere tâbi olmaz. Kurul üyelerine ise Fon Kurulu Başkanõna yapõlan ödemelerin
yüzde doksanbeşi oranõnda aynõ esas ve usûllere göre ödeme yapõlõr.
Fonun kadro karşõlõğõ sözleşmeli personeli ile diğer personelinin ücretleri ve diğer malî ve
sosyal haklarõ birinci fõkrada belirlenen ücret tavanõnõ geçmemek üzere Fon Kurulu tarafõndan
tespit edilir.
Fon personeline Fon Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla mesai ücreti ve
performansa dayalõ ödül verilebilir. Her halde Fon personeline yapõlacak ödemeler tutarõ
birinci fõkrada belirlenen ücret tavanõnõ geçemez. Fonun taraf olduğu davalarda Fonu temsil
eden avukatlar lehine hükmolunan vekâlet ücretlerinin hak sahiplerine dağõtõmõ Fon
Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yapõlõr.
Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananlar ile başkan yardõmcõlarõ, daire başkanlarõ,
müdürler, başkanlõk müşavirleri ve meslek personeli hakkõnda 5434 sayõlõ Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandõğõ Kanunu ile ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler uygulanõr.
Emeklilik ve diğer bakõmlardan Fon Kurulu Başkanõna bakanlõk müsteşarõ, Fon Kurulu
üyelerine bakanlõk müsteşar yardõmcõsõ, Fon başkan yardõmcõlarõna bakanlõk genel müdürü, 1
inci dereceli daire başkanlarõna bakanlõk genel müdür yardõmcõsõ, başkanlõk müşavirlerine
bakanlõk müşaviri, Fon denetçilerine ve denetçi yardõmcõlarõna kazanõlmõş hak aylõk dereceleri
itibarõyla karşõlõk gelen bakanlõk müfettişi ve müfettiş yardõmcõsõ, Fon avukatlarõna ve Fon
uzmanlarõna kazanõlmõş hak aylõk dereceleri itibarõyla karşõlõk gelen Başbakanlõk uzmanõ, Fon
uzman yardõmcõlarõna Başbakanlõk uzman yardõmcõlarõ için tespit edilen ek gösterge ve
makam tazminatõ uygulanõr. Bu görevlerde geçirilen süreler makam ve temsil tazminatõ
ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayõlõr. Bu hükümler, akademik unvanlarõn
kazanõlmasõ için gerekli şartlar saklõ kalmak üzere üniversite öğretim elemanõ kadrolarõndan
gelen Fon Kurulu üyeleri ile personel hakkõnda da uygulanõr.
Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananlardan, emekliliğini hak edip talebi sonucu
emeklilik işlemi tamamlanan Fon Kurulu üyelerinin üyelikleri görev süreleri sonuna kadar
devam eder. Atama yapõlmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlarõna
bağlõ olanlarõn, istekleri hâlinde bu kurumlara bağlõlõklarõ devam eder ve bunlar hakkõnda
yukarõdaki hükümler uygulanmaz.
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandõğõ dõşõndaki sosyal güvenlik kurumlarõndan emekli
olan Fon Kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandõğõna yazõ ile başvurduklarõ tarihi
takip eden ayõn başõndan itibaren Sandõkla ilişkilendirilirler. Bu üyelerin diğer sosyal güvenlik
kurumlarõndan aldõklarõ aylõklarõ kesilir ve ayrõlõşlarõnda çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarõna

prim ödeyerek geçen süreleri birleştirilmek suretiyle kendilerine 24.5.1983 tarihli ve 2829
sayõlõ Kanunun 8 inci maddesi uyarõnca aylõk bağlanõr.
Fon Başkan ve üyelerine, birinci fõkraya göre belirlenen ücretlerinin tutarõnda, damga
vergisi hariç herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksõzõn, her ay tazminat verilir.
Fon tarafõndan bu Kanun hükümleri çerçevesinde yönetim ve denetimi devralõnan
şirketlerin yönetim, denetim veya tasfiye kurullarõna atanan memurlar ve diğer kamu
görevlilerine kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için belirlenen aylõk ücretin üç
katõnõ geçmemek üzere Fon Kurulunca belirlenecek miktarda ücret ödenebilir.
Fon Kurulu üyelerinin görevden ayrõlmasõ
MADDE 126.- Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine atananlarõn Fon Kurulunda görev
yaptõklarõ sürece önceki görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe
atananlar, memuriyete giriş şartlarõnõ kaybetmemeleri kaydõyla, görev sürelerinin sona ermesi
veya görevden ayrõlma isteğinde bulunmalarõ ve otuz gün içinde eski kurumlarõna
başvurmalarõ durumunda atamaya yetkili makam tarafõndan bir ay içinde mükteseplerine
uygun bir kadroya atanõr. Atama gerçekleşinceye kadar bunlarõn almakta olduklarõ her türlü
ödemelerin Fon tarafõndan yapõlmasõna devam olunur. Bir kamu kurumunda çalõşmayanlardan
Fon Kurulu Başkan ve üyeliğine seçilip yukarõda belirtilen şekilde görevi sona erenlere
herhangi bir görev veya işe başlayõncaya kadar, almakta olduklarõ her türlü ödemeler Fon
tarafõndan verilmeye devam edilir. Bu maddede belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere
Fon tarafõndan yapõlacak ödeme bir yõlõ geçemez.
Fon Kurulu üyeleri, Fon personeli, Fonun atadõğõ veya Fonu temsilen seçilen
yöneticilerin, iflas idare memurlarõnõn ve Fon personelinin sorumluluklarõ
MADDE 127.- Fon Kurulu Başkanõ ve üyeleri ile Fon personelinin, görevleriyle bağlantõlõ
olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, Fon Kurulu üyeleri için ilişkili
Bakanõn, Fon personeli için ise Fon Kurulu Başkanõnõn izin vermesi kaydõyla genel
hükümlere göre yapõlõr. Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin iştirak hâlinde işledikleri
iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalarda Fon personeli hakkõnda soruşturma izni verme
yetkisi ilişkili Bakana aittir.
Fon Kurulu üyeleri ve Fon personeli hakkõnda görevleriyle bağlantõlõ olarak işledikleri
iddia edilen suçlardan dolayõ soruşturma izni verilmesi için, bu kişilerin kendilerine veya
üçüncü kişilere çõkar sağlamak veya Fona ya da üçüncü kişilere zarar vermek kastõyla hareket
ederek bu işlemler sonucunda kendilerine veya üçüncü kişilere çõkar sağlamõş olmalarõ
hususunda açõk ve yeterli emarelerin olmasõ gerekir. Soruşturma izni verilmesi hâlinde bu
durum ilgililere tebliğ olunur. Soruşturmaya izin verilmesine ya da verilmemesine dair
kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Danõştay nezdinde itiraz
yoluna başvurulabilir. İzin verilmiş olsa dahi, itiraz süresi geçene kadar veya Danõştaya
yapõlan itiraz sonucunda hüküm tesis olunana kadar soruşturma başlatõlamaz.
Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin, görevden ayrõlmõş olsalar dahi, görevleriyle
bağlantõlõ olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayõ başlatõlan soruşturma ve
kovuşturmalar, ilgili üye veya personelin talebi hâlinde, bunlarla vekâlet akdi yapmak
suretiyle görevlendirilecek bir avukat tarafõndan takip edilir. Söz konusu davalara ilişkin dava
giderleri ve Türkiye Barolar Birliğince açõklanan asgarî ücret tarifesinde belirlenen avukatlõk
ücretinin on beş katõnõ aşmamak üzere avukatlõk ücreti, Fon bütçesinden karşõlanõr.
Fon Kurulu üyeleri ile Fon personeli aleyhine, Fon Kurulunun veya Fonun bu Kanunda
yazõlõ görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle, gerek görevlerinin ifasõ sõrasõnda
gerek görevden ayrõlmalarõndan sonra, açõlmõş veya açõlacak her türlü tazminat ve alacak

davasõ, Fon aleyhine açõlmõş sayõlõr ve bu davalarda husumet Fona yöneltilir. Avukatlõk ücreti
ve dava masraflarõna ilişkin yukarõdaki fõkra hükmü işbu hukuk davalarõ için de aynen
geçerlidir. Yargõlama sonucunda Fon aleyhine karar verilmesi ve kararõn kesinleşmesi
nedeniyle Fonun ödeme yapmasõ hâlinde, Fon bu meblağõ, ilgililerinden talep eder. Fonun,
yaptõğõ ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu kişiler hakkõnda kusurlu olduklarõna
ilişkin mahkeme kararõnõn kesinleşmesi gerekir.
Mülga 3182 sayõlõ Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile bu Kanunla
yürürlükten kaldõrõlan 4389 sayõlõ Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi ve bu Kanunun 71
inci maddesi uyarõnca işlem yapõlan bankalarla ilgili olarak Bakan, Kurul veya Fon Kurulu
tarafõndan atanan yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri aleyhine görevlerinin ifasõ
sebebiyle açõlmõş bulunan davalar da atamayõ yapan ilgili mercii olan Kurum veya Fon
aleyhine açõlmõş sayõlõr ve bu davalarda da husumet ilgili kuruma yöneltilir. Yargõlama
sonucunda ilgili kurum aleyhine karar verilmesi ve kararõn kesinleşmesi nedeniyle, ödeme
yapõlmasõ hâlinde, ilgili kurum bu meblağõ, ilgililerinden talep eder. İlgili kurumun, yaptõğõ
ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu kişiler hakkõnda kusurlu olduklarõna ilişkin
mahkeme kararõnõn kesinleşmesi gerekir.
Fon tarafõndan bu Kanunun 134 üncü maddesi hükümlerine ve/veya bu Kanunla
yürürlükten kaldõrõlan 4389 sayõlõ Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralõ
fõkrasõnõn (a) bendine istinaden atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdürler kurulu
üyeleri ve tasfiye memurlarõ ve/veya yönetim ve denetimi veya hisseleri Fona intikal eden
bankalarõn iştiraklerinde bu bankalarõ temsilen görev yapan yönetim ve denetim kurulu
üyeleri, müdürler kurulu üyeleri ve/veya hisseleri Fona devredilen iştiraklerde Fonu temsilen
görev yapan yönetim, denetim kurulu üyeleri, müdürler kurulu üyeleri, iflas ve tasfiye
memurlarõ aleyhine görevlerinin ifasõ sebebiyle açõlan ve açõlacak her türlü tazminat ve
alacak davalarõ ile şahsi sorumluluk davalarõ Fon aleyhine açõlõr. Fonun ödeyeceği tazminatõ
ilgililere rücu işlemlerinde bu maddenin dördüncü fõkrasõndaki usûl ve esaslar uygulanõr. Bu
şekilde atanan ve/veya görev yapan yöneticilere, atandõklarõ ve/veya görev yaptõklarõ
şirketlerin doğmuş veya doğacak kamu borçlarõ ile Sosyal Sigortalar Kurumu borçlarõnõn ve
her türlü işçi alacaklarõ ile söz konusu şirketlerin tâbi olduğu ilgili diğer mevzuattan
kaynaklanan borçlarõnõn ödenmemiş olmasõ nedeniyle şahsi sorumluluk yüklenemez.
Fon Kurulu başkan ve üyeleri ile Fon tarafõndan atanan ve/veya görev yapan yukarõdaki
fõkrada sayõlan yöneticilerin, şirketlerin sermayesini kaybetmesinden ve/veya borca batõk
olmasõndan dolayõ mahkemeye bildirimde bulunma yükümlülükleri yoktur. Bildirimde
bulunmamaktan dolayõ bu şahõslar hakkõnda 2004 sayõlõ İcra ve İflas Kanununun 179, 277 ve
devamõ maddeleri ile 345/a maddeleri hükümleri uygulanmaz; 6762 sayõlõ Türk Ticaret
Kanununun 341 inci maddesi uyarõnca şahsi sorumluluk davasõ açõlamaz.
Yönetim ve denetimi Fon tarafõndan devir alõnmamõş şirketlere Fon tarafõndan atanan
yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdürler, ortaklar genel kurulunca görevden
alõnamayacağõ gibi, ibra edilmeyerek haklarõnda görev yaptõklarõ dönem veya dönemler
dõşõnda şahsi sorumluluk davasõ açõlamaz.
Fon Kurulu kararlarõna karşõ yargõ yolu
MADDE 128.- Beşyüzbin Yeni Türk Lirasõnõ aşan miktarlara ilişkin Fon Kurulu
kararlarõna karşõ açõlacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danõştayda görülür. Fon
Kurulu kararlarõna karşõ yapõlan başvurular acele işlerden sayõlõr.
(…)(1)
------------------------------------------------

1. Bu maddenin “Fon Kurulu kararlarõna karşõ açõlacak idarî davalarda yürütmenin
durdurulmasõ talepleri için ayrõca duruşma yapõlõr. Bu halde 2577 sayõlõ İdari Yargõlama Usulü
Kanununun 17 nci maddesinin (5) numaralõ fõkrasõndaki otuz günlük süre uygulanmaz.
Yürütmenin durdurulmasõ talepleri, Fonun savunmasõ alõnmadan karara bağlanamaz. İlgili
taraflar yürütmenin durdurulmasõ talebinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde
savunmasõnõ vermek zorundadõr. Aksi halde savunma beklenmeksizin karar verilir.” şeklindeki
ikinci fõkrasõ Anayasa Mahkemesinin 9.3.2006 tarih ve E.2006/33 K.2006/36 sayõlõ dosyasõ
kapsamõnda Anayasaya aykõrõ bulunarak iptal edilmiş olup, gerekçeli Karar Resmi Gazete’de
yayõmlanõncaya kadar aynõ gün ve E. 2006/33 K.2006/10 (YD) sayõlõ Kararla yürürlüğü
durdurulmuştur (Resmi Gazete T.15.3.2006 S.26109)

Fonun bütçesi
MADDE 129.- [5472 sayõlõ Kanunun 1/e maddesi ile değişik madde (Y.g.: 14.3.2006)]
Fon giderlerinin, Fon gelirleri ile karşõlanmasõ esastõr. Fonun bütçe yõlõ, takvim yõlõdõr.
Fon, bu Kanunda belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen
kaynaklarõnõ görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, serbestçe kullanõr.
Fon mevcudunun kullanõlõş usûl ve esaslarõ ile bu Kanunla Fona verilen yetkilerin
kullanõlmasõna ilişkin diğer usûl ve esaslar Fon tarafõndan hazõrlanacak yönetmelikte
gösterilir. Fon giderleri Fon kaynaklarõndan karşõlanõr.
Fonun giderleri Fon Kurulu kararõyla yürürlüğe giren, stratejik plânlarõ ve performans
hedefleri ile kurumsal, işlevsel ve ekonomik sõnõflandõrma sistemine göre hazõrlanan yõllõk
bütçeye göre yapõlõr
! Maddenin değişmeden önceki şekli :
“Madde 129 - Fon gelirlerinin, giderlerini karşõlamasõ esastõr. Fonun bütçesi 5018 sayõlõ Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirlenen usûl ve esaslara göre hazõrlanõr ve kabul edilir.
Fonun bütçe yõlõ takvim yõlõdõr.
Fon, bu Kanun ile 5018 sayõlõ Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usûl ve esaslar
çerçevesinde kendisine tahsis edilen kaynaklarõnõ görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, serbestçe
kullanõr.
Fon mevcudunun kullanõlõş usûl ve esaslarõ ile bu Kanunla Fona verilen yetkilerin kullanõlmasõna
ilişkin diğer usûl ve esaslar Fon tarafõndan hazõrlanacak yönetmelikte gösterilir. Fon giderleri Fon
kaynaklarõndan karşõlanõr.
Fonun giderleri Fon Kurulu kararõyla yürürlüğe giren, stratejik plânlarõ ve performans hedefleri ile
kurumsal, işlevsel ve ekonomik sõnõflandõrma sistemine göre hazõrlanan yõllõk bütçeye göre yapõlõr.
Bütçe, eylül ayõ sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, birer örneği de ilişkili Bakana,
Hazine Müsteşarlõğõna ve Maliye Bakanlõğõna gönderilir.”

Fonun gelirleri
MADDE 130.- Fonun gelirleri;
a) Mevduat ve katõlõm fonu sigortasõ primlerinden,
b) 62 nci maddeye göre zamanaşõmõna uğrayan mevduat, katõlõm fonu, emanet ve
alacaklardan,
c) Kuruluş izni verilen bankalarõn kurucularõnõn, faaliyete geçiş tarihinden itibaren bir yõl
içerisinde, bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen asgarî sermayenin yüzde onu tutarõnda
Fona yatõracaklarõ sisteme giriş payõndan,
d) 18 inci madde hükümleri çerçevesinde, Fona yatõrõlacak tutarlardan,
e) Bu Kanun hükümlerine aykõrõlõk dolayõsõyla hükmolunacak adlî para cezalarõnõn yüzde
ellisi ile verilecek idarî para cezalarõnõn yüzde doksanõndan,

f) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden,
g) 20 nci madde uyarõnca Fona gelir kaydedilecek değerlerden,
Oluşur.
Fonun borçlanma ve avans yetkisi
MADDE 131.- Fon, Hazine Müsteşarlõğõndan izin almak kaydõyla borçlanabileceği gibi
ihtiyaç hasõl olduğunda Fona ikrazen verilmek üzere Hazine Müşteşarlõğõnca özel tertip
Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. Özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin faiz
oranlarõ ve geri ödeme şartlarõ da dahil olmak üzere tâbi olacağõ usûl ve esaslar Hazine
Müsteşarlõğõ ile Fon tarafõndan müştereken belirlenir. Malî yõl bütçe kanunlarõnda yer alan
borçlanma ile ilgili hükümler ile 4749 sayõlõ Kamu Finansmanõ ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkõnda Kanunun 5 ve 6 ncõ maddeleri hükümleri bu senetler için de
geçerlidir.
Fon, Kurum görüşü alõnmak suretiyle Fon Kurulu kararõ ile bankalardan ileride doğacak
prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yõlda ödedikleri sigorta primi toplamõna kadar
avans alabilir. Avans kullanõmõna ilişkin kararlarda uygulanacak faiz oranõnõn belirtilmesi
zorunludur.
Olağanüstü hallerde, Fon kaynaklarõnõn ihtiyacõ karşõlamamasõ durumunda Fonun talebi
üzerine Merkez Bankasõnca Fona avans verilebilir. Alõnan avansõn vadesi, tutarõ, geri ödeme
şekil ve şartlarõ ile uygulanacak faiz oranõ ve diğer hususlar Fonun görüşü alõnarak Merkez
Bankasõnca belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Takip ve Tahsil Usûlleri
Fon alacaklarõnõn takip ve tahsiline ilişkin yetki ve usûller
MADDE 132.- Fonun, bu Kanunun 130 uncu maddesinde sayõlan gelirleri ile 108 inci ve
135 inci maddesindeki alacaklarõnõn takip ve tahsilinde 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn
Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun hükümleri uygulanõr.
Fon, bu Kanunun 108 inci maddesinde sayõlan alacaklarõn takibine, banka kaynağõnõn
kullanõldõğõ tarihten itibaren banka defter, kayõt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz,
komisyon ve sair giderlerin toplamõndan oluşan birikmiş alacak tutarõ üzerinden, 130 uncu
maddesinde sayõlan alacaklarõn takibine tahakkuk eden anapara üzerinden, 135 inci
maddesinde belirtilen alacaklarõn takibine ödemeye esas olmak üzere tespit edilen tutar
üzerinden başlar ve 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun
kapsamõndaki alacaklara uygulanan oranda gecikme zammõ uygular.
Fon, 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun uygulamasõnda
anõlan Kanunun Maliye Bakanlõğõ tahsil dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara
verdiği yetkileri kullanõr.
Borçlu veya borçlunun mallarõ başka mahallerde bulunduğu takdirde, Fon, 6183 sayõlõ
Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun hükümlerini, kendi tahsil dairesi aracõlõğõ
ile uygulayabileceği gibi, tahsil dairesi bulunmayan mahallerde, o mahaldeki Maliye
Bakanlõğõ tahsil dairesi aracõlõğõyla da uygulayabilir.
Fon, 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun uyarõnca takip ettiği
alacaklarõna ilişkin her türlü teminatõn paraya çevrilmesinde de anõlan Kanun hükümlerini
uygulayabilir.
Fon, 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanuna göre yapacağõ
satõşlarda; satõş bedelinin vadeli tahsiline karar verebilir. Ancak, bu durumun ve vadeli satõş
şartlarõnõn, satõş ilânõnda ve satõş şartnamesinde belirtilmesi zorunludur.

Fon, 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun hükümlerine göre
satõşa arz ettiği mal, hak ve alacaklarla ilgili ihaleye katõlmaya, pey sürmeye ve alacağõna
mahsuben ihaleden mal, hak ve alacaklarõ satõn almaya yetkilidir.
Bu Kanunun 107 nci maddesi uyarõnca bir bankanõn alacaklarõnõn devralõnmasõ hâlinde bu
alacaklar, devir tarihi itibarõyla Fon alacağõ haline gelir ve bu alacaklarla ilgili olarak borçlu
aleyhine 2004 sayõlõ İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre başlatõlmõş bulunan takipler ile
alacağõn tahsiline yönelik davalara kaldõğõ yerden devam edilir.
Bu Kanunun 107 nci maddesi uyarõnca devralõnan alacaklar nedeniyle Fona borçlu
olanlarõn iflasõ hâlinde 2004 sayõlõ İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesindeki iflas
bürosu Fon temsilcisinin katõlõmõyla teşekkül eder. 2004 sayõlõ İcra ve İflas Kanununun 223
üncü maddesindeki iflas idaresinin, Fonun talep etmesi hâlinde üyelerinden en az biri, Fonun
göstereceği iki kat aday arasõndan icra tetkik mercii tarafõndan seçilir. Fon, alacağõnõn tahsili
bakõmõndan gerekli görürse iflas idaresinin en az iki üyesinin önereceği iki katõ aday
arasõndan seçilmesini talep etmeye yetkilidir. Bu durumda, icra tetkik mercii iflas idaresinin
asgarî iki üyesini Fonun önereceği adaylar arasõndan seçer. Fon bir üye seçtirmişse icra tetkik
mercii diğer bir üyeyi alacak tutarõ itibarõyla çoğunlukta olanlarõn göstereceği iki aday
arasõndan, bir üyeyi de alacaklõ sayõsõ itibarõyla çoğunlukta olanlarõn göstereceği adaylar
arasõndan seçer. Fon iki üye seçtirmişse, diğer bir üye icra tetkik mercii tarafõndan alacaklõ
sayõsõ itibarõyla çoğunlukta olanlarõn göstereceği iki aday arasõndan seçilir.
Fon, takip ettiği alacaklar ile ilgili olarak iskonto da dâhil olmak üzere, her türlü tasarrufta
bulunmaya, sulh olmaya, satmaya, geri almaya, alacağõna mahsuben menkul ve gayrimenkul
mallar ile her türlü hak ve alacaklarõ belirleyeceği koşullar ile devralmaya ve alacağõn yeniden
itfa plânõna bağlanmasõ da dâhil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmaya ve borçlularla
yaptõğõ anlaşmalar kapsamõnda Fon Kurulunca belirlenecek usûl ve esaslar dâhilinde
muhafaza tedbiri uygulayõp uygulamamaya, dava açõp açmamaya veya açõlmõş bulunan hukuk
davalarõnõn yapõlan anlaşma süresince durdurulmasõnõ mahkemeden istemeye yetkilidir.
Fon, her türlü alacağõn teminatõnõ teşkil etmek üzere, Yeni Türk Lirasõ ve/veya yabancõ
para birimi üzerinden, ticari işletme rehni, taşõnmaz rehni ve taşõnõr rehni dâhil olmak üzere
her türlü aynî ve şahsi teminat almaya ehil ve yetkilidir.
Fon tarafõndan, bu Kanunun 71 inci maddesi uyarõnca faaliyet izni kaldõrõlan veya yönetim
ve denetimi Fona intikal eden bankalarla ilgili olarak, takibi şikayete bağlõ suçlar dahil olmak
üzere, bu Kanun hükümleri uyarõnca yapõlan başvurular üzerine açõlmõş veya açõlacak her
türlü ceza davalarõnda Fon, suçtan zarar gören olarak müdahil sõfatõnõ kazanõr. Bu davalara
bağlõ şahsî haklar dahi Fona ait olur.
Fona borçlu gerçek kişi ile tüzel kişilerin kanunî temsilcileri hakkõnda 5682 sayõlõ Pasaport
Kanununun 22 nci maddesi hükümleri Fonun talebi üzerine uygulanõr.
Bu maddenin uygulanmasõna ilişkin usûl ve esaslar Fon tarafõndan yönetmelik ile
düzenlenir.
Sorumluluk davalarõna ilişkin istisnai yetkiler
MADDE 133.- Faaliyet izni kaldõrõlan bankalarõn tasfiyelerinin tamamlanmasõ ancak iflas
veya tasfiye masa alacaklarõnõn tahsil edilememiş olmasõ hâlinde, bankanõn sorumluluklarõ
tespit edilen ortaklarõ, yönetim kurulu eski üyeleri ve denetçileri aleyhine varsa ibralarõnõn
iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri zararõn tazmini için tasfiyenin tamamlanmasõnõ
müteakip beş yõl içinde Fon tarafõndan dava açõlabilir.
Fon bankalarõnõn hisselerinin üçüncü kişilere devir veya intikali hâlinde banka tarafõndan,
bankanõn eski ortaklarõ, yöneticileri ve denetçileri hakkõnda açõlmõş olan dava ve takiplere Fon
tarafõndan kanunî halef sõfatõyla kaldõğõ yerden devam olunur. Bu dava ve takipler sonucunda

hükmolunacak tutarlar Fona ait olur. Bu bankalarõn başka bir bankaya devredilmesi ya da
başka bir banka ile birleşmesi, hisselerinin üçüncü kişilere devredilmesi ya da tasfiyelerine
karar verilmesi hâlinde, bu işlemlerin tamamlanmasõnõ takip eden beş yõl içinde bankanõn
sorumluluklarõ tespit edilen yönetim kurulu eski üyeleri ve eski denetçileri aleyhine varsa
ibralarõnõn iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri zararõn Fon adõna tazmini istemi ile Fon
tarafõndan dava açõlabilir. Dava açõlmasõna dair Fon Kurulu kararõ dava şartõ olarak aranan
genel kurul kararõ yerine geçer.
Bu madde kapsamõnda açõlan veya açõlacak davalar ile kanunî halef sõfatõyla takip edilen
davalarda, lehine hükmedilen tarafa vekâlet ücreti maktu olarak belirlenir.
Fonun alacaklarõnõn tahsiline ilişkin diğer yetkiler
MADDE 134.- Fon, alacağõnõn tahsili bakõmõndan yarar görmesi hâlinde ve Fona borçlu
olup olmadõklarõna bakõlmaksõzõn, Fon bankalarõnõn;
a) Yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin,
b) Hâkim ortağõ olan tüzel kişilerin,
c) Gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarõnõn hâkim ortak olduğu şirketlerin,
d) Yukarõda sayõlan kişiler adõna hareket eden veya onlar hesabõna kendi adõna para, mal
veya hak edinen şirketlerin ortaklarõnõn,
Bu maddede belirtilen şirketlerde sahip olduklarõ hisselerinin tamamõna ve/veya bir
kõsmõna ilişkin temettü hariç ortaklõk haklarõ ile bu şirketlerin yönetim ve denetimini
devralmaya ve şirket ana sözleşmesinde belirlenen yönetim, müdürler ve denetim kurulu
üyelerinin sayõlarõyla bağlõ kalmaksõzõn ve imtiyazlõ hisselere dayanõlarak atanõp
atanmadõklarõna bakõlmaksõzõn görevden almak ve/veya üye sayõsõnõ artõrmak ve/veya
eksiltmek suretiyle bu kurullara üye atamaya yetkilidir.
Doğrudan ya da dolaylõ olarak Fonun yönetim ve denetimini devraldõğõ bankalarõn veya
şirketlerin ve/veya bu madde uyarõnca yönetimini ve denetimini devir aldõğõ şirketlerin ve Fon
iştiraklerinin ortak sayõsõnõn, 6762 sayõlõ Türk Ticaret Kanunu ve özel kanunlarda belirtilen
zorunlu ortak sayõsõnõn altõna düşmesi hâlinde tüzel kişiliklerine halel gelmez.
Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirketlerin ve/veya bu fõkra uyarõnca
yönetimini ve denetimini devir aldõğõ şirketlerin, Fon tarafõndan atanan yönetim ve denetim
kurulu üyeleri ve müdürleri ile Fonun atadõğõ bu yöneticiler tarafõndan şirketi temsil ve ilzam
ile yetkili kõlõnan genel müdür, genel müdür yardõmcõsõ ve müdür gibi şirket çalõşanlarõ veya
Fon, bu fõkrada sayõlan gerçek veya tüzel kişilere ait şirket hisselerinin ve/veya bu
şirketlerdeki lisans, ruhsat, 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayõlõ Kanunun geçici 6 ncõ maddesi
hükmü kapsamõnda geçici frekans ve kanal kullanõmõ ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan
haklarõ dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlõklarõnõn ve/veya bu hisselerle orantõlõ
aktiflerinin satõşõnõ gerçekleştirmeye ve bu satõşlardan elde edilen tutarlarõ Fon alacaklarõna
mahsup etmeye veya şirketlerin kamu borçlarõ ve/veya Sosyal Sigortalar Kurumuna borçlarõ
ile sair borçlarõnõ ödemede kullanmaya ve bu işlemler ile ilgili kararlar almaya 6762 sayõlõ
Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi ile bağlõ kalmaksõzõn yetkilidirler.
Bu şirket ve iştiraklerin yüzde kõrkdokuzundan fazlasõ ile bunlara ait her türlü mal, hak ve
varlõklar, gayrimenkullerle ilgili özel kanunlarõndaki kõsõtlamalar saklõ kalmak kaydõyla
yabancõ gerçek ve tüzel kişilere satõlabilir.
Fon alacaklarõnõn tahsilini teminen, 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü
Hakkõnda Kanun hükümleri uyarõnca haczedilen aktif değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz
sözleşmelerinden doğan haklar ve bu varlõklarõn feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki
sözleşmelerden doğan, ancak başlõ başõna iktisadî değeri olmayanlar da dahil olmak üzere

diğer tüm hak ve varlõklarõ bir araya getirerek, ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturarak alõcõsõna
geçişini sağlayacak şekilde satõşõna, hacizli mallarõn birden fazla borçluya ait olmasõ ve/veya
birden fazla alacaklõnõn haczi olmasõ hâlinde de satõşõ yaptõrmaya, ihale bedelinin ödenme
şeklini, para birimini, alõcõlarõn sahip olmasõ gereken şartlarõ, ödeme tarihini ve ihalenin sair
usûl ve esaslarõ ile satõş şartlarõnõ 6183 sayõlõ Kanun hükümlerine bağlõ olmaksõzõn
belirlemeye, satõşa konu ticarî ve iktisadî bütünlüğü alacağõna mahsuben satõn almaya, satõşa
konu varlõklarõn ait olduğu şirketlerin teknik bilgi, yazõlõm, donanõm, ekipman, mal ve hizmet
alõmõndan doğan geçmiş dönem borçlarõnõ ihale bedelinden ödemeye veya ihale alõcõsõna
ödetmeye Fon Kurulu yetkilidir. Fon Kurulu, satõş kararõyla birlikte, bu satõşõ gerçekleştirmek
üzere en az üç kişiden oluşan bir satõş komisyonu oluşturur ve başkanõnõ belirler. Satõş
komisyonu, toplam üye sayõsõnõn salt çoğunluğu ile toplanõr ve toplam üye sayõsõnõn salt
çoğunluğu ile karar alõr. Ticarî ve iktisadî bütünlüğün muhammen bedeli, satõş komisyonu
tarafõndan, uzman gerçek veya tüzel kişilerin kõymet takdiri raporu dikkate alõnarak, daha
önce bütünlüğü oluşturan varlõklarõn ayrõ ayrõ kõymet takdirlerinin yapõlmõş olmasõ ile bağlõ
olmaksõzõn düzenlenecek rapor çerçevesinde Fon Kurulu tarafõndan belirlenir. Ticarî ve
iktisadî bütünlük oluşturan mahcuzlar üzerinde birden fazla kişinin aynî veya şahsî hakkõnõn
bulunmasõ veya bunlarõn mülkiyetinin birden fazla kişiye ait olmasõ durumunda, bu mal, hak
ve/veya varlõklarõn değeri ayrõ ayrõ tespit edilir. Bu madde hükümleri uyarõnca yapõlacak satõş
sürecinde, satõş ilânõnõn Resmî Gazetede yayõmlanmasõ ilgililere yapõlacak tebliğ
hükmündedir. Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturduğuna karar verilen mahcuzlarõn satõşõ,
kapalõ zarf veya açõk artõrma usûllerinden biri veya ikisi birlikte uygulanmak suretiyle yapõlõr.
Bundan sonra, Fon Kurulunun gerekli görmesi hâlinde, ihalelere pazarlõk usûlü ile devam
edilebilir. Bu usûllerden hangisinin uygulanacağõna, ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan mal,
hak ve varlõklarõn nitelikleri dikkate alõnarak Fon Kurulu tarafõndan karar verilir. İhale
bedelinin dağõtõmõna esas sõra cetveli satõş komisyonu tarafõndan düzenlenir. İhalenin
sonuçlanmasõ, Fon Kurulunun onayõna bağlõdõr. Bu hüküm uyarõnca yapõlan satõşlarla ilgili
ihalenin feshi davalarõ, Fonun merkezinin bulunduğu yer idare mahkemelerinde görülür.
Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturulmasõna karar verilmesinden itibaren iki yõl içerisinde ticarî
ve iktisadî bütünlük oluşturan mahcuzlarõn, Fonun izni olmaksõzõn imtiyazlõ alacaklõlar dâhil
üçüncü kişiler tarafõndan muhafaza altõna alõnmasõ ve satõşõ talep edilemez, mahcuzlarõn
malîklerinin iflasõna karar verilemez, ilgili takyidatlar hakkõnda zamanaşõmõ ve hak düşürücü
süreler işlemez.
Yukarõdaki hüküm çerçevesinde telekomünikasyon, enerji, ulaşõm, radyo, yazõlõ ve görsel
medya ve diğer sektörlerdeki, yönetim ve denetimi veya hisseleri Fon tarafõndan devir alõnan
şirketlere tanõnmõş imtiyaz sözleşmesi, lisans, ruhsat, işletme izni, ön izin, yayõn izni, 3984
sayõlõ Kanunun geçici 6 ncõ maddesi hükmü kapsamõnda geçici frekans ve kanal kullanõmõ ve
benzeri izinlerin yeni alõcõlarõ adõna devri ve tescili işlemleri, Fonun bildirimi üzerine ilgili
kurum, kuruluş ve üst kurullarca, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasõnõ müteakip
başkaca bir işleme gerek kalmaksõzõn en fazla bir ay içinde tamamlanõr.
[5472 sayõlõ Kanunun1/f maddesiyle değişik fõkra (y.g.:14.3.2006)] (1)Gerçek ve tüzel
kişilerin sahip olduğu varlõklarõn, bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde ticari ve
iktisadi bütünlük kapsamõnda veya bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde ayrõ ayrõ
cebri icra yoluyla satõşlarõndan elde edilen bedelden; satõş tarihine kadar tahakkuk etmiş
olmak şartõyla, sõrasõyla Fon Kurulu tarafõndan karar verilmesi halinde şirketlerin teknik bilgi,
yazõlõm, donanõm, ekipman, mal ve hizmet alõmõndan doğan geçmiş dönem borçlarõ, kişilerin
Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarõna olan 6183 sayõlõ Kanun kapsamõndaki borçlarõ ile
GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payõ borçlarõ ödendikten sonra kalan kõsõm,
kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarõ ile üst kurullara olan borçlarõna garameten taksim
edilerek ödenir. Bu hükme göre yapõlan dağõtõm sonrasõnda bakiye borç kalmasõ; lisans,
ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans ve kanal kullanõmõ ve benzeri haklarõn devri ve yeni

alõcõsõ tarafõndan işletilmesi için gerekli olan ve kamu kurum ve kuruluşlarõ ile üst kurullarca
yapõlmasõ gereken devrin tescil ve nakli işlemine engel teşkil etmez.
[5472 sayõlõ Kanunun 1/f maddesiyle eklenen fõkra y.g.:14.3.2006)] Bu Kanunla
yürürlükten kaldõrõlan 4389 sayõlõ Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralõ
fõkrasõ ile bu madde kapsamõnda olan şirketler ile sermayesinin % 50'sinden fazlasõnõ temsil
eden hisselere Fonun, Fon Bankasõnõn veya Fon iştiraklerinin sahip olduğu şirketler, yönetim
kurullarõ tarafõndan alacaklõlarõna ve borçlularõna Fonun belirlediği esaslar çerçevesinde
yapõlacak ilânõ müteakiben düzenlenen bilançolarõ esas alõnarak Fon Kurulu kararõ ile İcra ve
İflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksõzõn tasfiye olunur. Tasfiyeye
ilişkin Fon Kurulu kararõ şirketin infisah ettirilmesi anlamõnda olup, bu şirketler Fonun yazõlõ
bildirimi üzerine ilgili sicilden başkaca bir işleme gerek kalmaksõzõn terkin olunur. Tasfiye
kararõ aleyhine ilgililer tarafõndan açõlacak davalar Fonun merkezinin bulunduğu yer idare
mahkemelerinde görülür. Fon Kurulu tarafõndan tasfiyesine karar verilen şirketlerin iflas ve
ihyasõ istenemez. Yapõlan ilân neticesinde kayõt altõna alõnan alacaklar Fon tarafõndan bu
Kanun, 6183 sayõlõ Kanun ve İcra ve İflas Kanununun 206 ncõ maddesine uygun olarak
düzenlenecek sõra cetveli ile tasfiye kararõ verilen şirketin alacaklõlarõna dağõtõlõr. Bu madde
hükümlerine uygun olarak tasfiye olunan şirketlerin hâkim ortaklarõ ve yöneticileri ile üçüncü
şahõslar aleyhine açõlan şahsi sorumluluk, iflas ve alacak davalarõ kanunî halef; ceza davalarõ
kanunî müdahil sõfatõyla Fon tarafõndan devam ettirilir. Bu davalar sonucunda herhangi bir
tahsilat yapõlmasõ halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksõzõn tahsil edilen meblağ
düzenlenmiş sõra cetveline uygun olarak dağõtõlõr. Dağõtõm sonrasõnda alacağõnõ tamamen
alamamõş olan alacaklõlara talepleri halinde şirketin tasfiye edildiğine ve dağõtõlacak tasfiye
bakiyesi bulunmadõğõna dair bir belge verilir. Bu belge İcra ve İflas Kanununun 105 inci
maddesi hüküm ve sonuçlarõnõ doğurur. Alacaklõlara sõra cetveline uygun olarak yapõlacak
dağõtõm sonrasõ tasfiye bakiyesi kalmasõ halinde bu bakiye şirket hissedarlarõna hisseleri
oranõnda ödenir. Tasfiyenin usûl ve esaslarõ Fon Kurulu tarafõndan çõkarõlacak yönetmelikle
belirlenir.
Bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde varlõklarõ ticarî ve iktisadî bütünlük
kapsamõnda satõlan şirketlerin kamu kurum, kuruluşlarõ ve üst kurullara olan ve satõş tarihine
kadar tahakkuk etmiş borçlarõ satõş bedelinden garameten tahsil edilir. Garame ile dağõtõm
sonrasõnda bakiye borç kalmasõ, lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans ve kanal
kullanõmõ ve benzeri haklarõn devri ve yeni alõcõsõ tarafõndan işletilmesi için gereken ve kamu
kurum ve kuruluşlarõ ve üst kurullarca yapõlmasõ gereken devrin tescil ve nakli işlemine engel
teşkil etmez.
Bu Kanunun 71 inci maddesinin birinci fõkrasõnõn (e) bendi hükmü uyarõnca faaliyet izni
kaldõrõlan veya Fona devredilen bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye işlemi
başlatõlan bankalarõn, bu maddenin birinci fõkrasõnda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile
gerçek kişilerin kan ve kayõn hõsõmlarõnõn edindikleri ve/veya bu suretle üçüncü kişilere
edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve alacaklarõn banka kaynağõ kullanõlmak suretiyle
edinildiği ve/veya edindirildiği kabul edilir. Bu gerçek kişiler ile tüzel kişiler tarafõndan
edinilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar hakkõnda bu madde hükümlerini uygulamaya
Fon yetkilidir. Bu suretle edinildiği ve/veya edindirildiği kabul edilen para, her türlü mal, hak
ve alacaklar üzerinde ilk kredinin ve/veya banka kaynağõnõn kullanõldõğõ tarihten sonra üçüncü
kişilere yapõlan satõş, devir ve temlik, sõnõrlõ aynî hak tesisi gibi işlemler ile üçüncü kişiler
lehine tesis edilen aynî ve şahsi her türlü hak Fona karşõ hüküm ifade etmez. Bu hukuki
işlemlere taraf olan, küllî ve cüz'i halefleri dâhil tüm şahõslarõn, yukarõda belirtilen işlemlerin
gerçekleşmesinden sonra edindikleri ve/veya edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve
alacaklar hakkõnda da bu madde hükümleri uygulanõr.
Yukarõda belirtilen işlemlere taraf olan üçüncü kişiler bankanõn faaliyet izninin
kaldõrõlmasõ veya yönetim ve denetiminin Fona devrinden sonraki işlemler nedeniyle, bu

maddenin birinci fõkrasõnda sayõlan kişiler ise bankanõn faaliyet izninin kaldõrõlmasõ veya
yönetim ve denetiminin Fona devrinden önceki ve/veya sonraki işlemler nedeniyle iyiniyet
iddiasõnda bulunamazlar. Bankanõn faaliyet izninin kaldõrõlmasõ veya yönetim ve denetiminin
Fona devrinden önce satõş, kira, devir ve temlik gibi işlemler ile aynî ve şahsi hak tesisine
ilişkin işlemlere taraf olan üçüncü kişiler iyiniyetli olduklarõnõ kanõtlamak zorundadõrlar.
Bu maddenin birinci fõkrasõnda sayõlan gerçek ve tüzel kişilerin yönetim ve/veya
denetimindeki şirketlerde ve/veya işletmelerinde iş akdine bağlõ ve/veya bağlõ olmaksõzõn
geçici veya sürekli olarak istihdam edilen şahõslarõn kurucusu, ortağõ, yöneticisi veya denetçisi
olduğu şirketlerin; bir iş akdine bağlõ olmaksõzõn, yukarõda sayõlan şahõslarõn vekâleten
ve/veya ticarî mümessil ve/veya ticarî vekil sõfatõyla ve/veya vekâletsiz iş görme hükümleri
gibi herhangi bir hukukî ilişkiye dayanarak geçici ve/veya sürekli olarak temsil eden şahõslar
ile temsil ettikleri gerçek ve/veya tüzel kişilerin; bu fõkrada belirtilen şahõslar dõşõndaki
ve/veya bunlar tarafõndan kurulan şirketlere bankacõlõk mevzuatõna ve/veya teamüllerine
uyulmadan ve/veya teminatsõz ve/veya yetersiz teminat ile kredi kullandõrõlan ve/veya
genellikle faaliyet yeri olarak aynõ adresi kullanan ve/veya yapõlan sözleşmelere cayma hakkõ
ve/veya borcun nakli gibi hükümler koymak suretiyle kullandõklarõ kredileri ve/veya banka
kaynaklarõnõ bankanõn yönetim ve denetimini doğrudan ve/veya dolaylõ olarak tek başõna
ve/veya birlikte elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilere ve/veya bunlarõn ve/veya bankanõn
iştiraklerine ve/veya doğrudan veyahut dolaylõ bağõ bulunan şahõs ve şirketlere yukarõdaki
fõkralarda sayõlan gerçek veya tüzel kişilere aktarõlmasõnõ sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin
kullanmõş olduklarõ krediler ve/veya banka kaynaklarõ bankanõn yönetim ve denetimini
doğrudan ve/veya dolaylõ olarak, tek başõna veya birlikte elinde bulunduran ortaklar
tarafõndan kullanõlmõş banka kaynağõ sayõlõr ve bu şahõslar ile edindikleri ve/veya üçüncü
kişilere edindirdikleri para, her türlü mal, alacak ve haklar hakkõnda bu madde hükümleri
uygulanõr.
Bu Kanunun 71 inci maddesinin birinci fõkrasõnõn (e) bendi hükmü uyarõnca faaliyet izni
kaldõrõlan veya Fona devredilen bankanõn hâkim ortaklarõ, yönetim kurulu üyeleri, denetim
kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardõmcõlarõ ve bunlarõn eş ve çocuklarõ ile
evlatlõklarõnõn, bunlarõn diğer kan ve kayõn hõsõmlarõnõn ve imzaya yetkili banka
mensuplarõnõn kendi aralarõnda veya üçüncü kişilerle yaptõklarõ taşõnõr ve taşõnmaz rehni,
ipotek, üst hakkõ, intifa hakkõ ve oturma hakkõ gibi her türlü sõnõrlõ aynî hak tesisine ilişkin
sözleşmeler mahsus siciline veya defterine kayõt ya da şerh edilmiş olsun veya olmasõn her
türlü şahsi haklar ve/veya zilyetliğin devrine dair sözleşmeler dâhil her türlü tasarruflarõ ile
kara, hava ve deniz taşõtlarõ gibi taşõnõr ve yalõ, villa, ada, site, tüm eklentileri ile çiftlik gibi
taşõnmazlarla ilgili adi ve hasõlat kira sözleşmeleri, taşõnõr veya taşõnmaz mal, finansal
kiralama sözleşmeleri, uydu ve kablolu yayõn kanalõ kullanma hakkõ, televizyon kanalõ ile
gazetelerin yayõm hakkõ, marka ve lisansõ devir ve kullanma hakkõ veren sözleşmeleri, idare
ve hizmet vekâleti ile Avrupa Birliği standartlarõ üzerinde prim ödemek suretiyle yapõlan
hayat, bireysel emeklilik, ihtiyarlõk ve sağlõk sigorta sözleşmeleri ve limitli veya limitsiz kredi
kartõ ile ATM kartõ sözleşmeleri ile münferit veya karşõlõklõ verilen banka teminat mektuplarõ,
kabul kredileri ve avaller ile her türlü hisse devir sözleşmeleri Fon Kurulunun kararõyla
geçersiz sayõlõr. Bu sözleşmelerin geçersizliğinden dolayõ karşõ tarafça açõlacak tazminat
davalarõnda sözleşmede muvazaa bulunmadõğõnõ ve sözleşmeyle ödenen bedelin muvazaalõ
olmayan rayiç bedel olduğunu ispat yükü davacõya aittir.
Borçlunun, haline münasip konut kiralamasõna ilişkin sözleşme yukarõdaki fõkra kapsamõ
dõşõndadõr.
Fon, bu maddede sayõlan alacaklara ilişkin para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyatî
haciz koymaya, muhafaza altõna almaya ve Fon tarafõndan belirlenecek kurum ve kuruluşlarca

hazõrlanacak raporlarõ dikkate alarak tespit edeceği değeri üzerinden, alacağõna mahsuben
devralmaya yetkilidir.
Bu alacaklara zararõn ve/veya alacağõn doğmasõna sebebiyet veren haksõz işlemin yapõldõğõ
tarihten itibaren 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen oranda gecikme faizi uygulanabilir.
Fon tarafõndan bu madde hükümlerine istinaden tesis edilen işlemlere karşõ idarî yargõ
mercilerinde açõlan davalarda mahkemelerce yürütmenin durdurulmasõ kararõ verilebilmesi
için teminat şartõ aranmaz.
Fon tarafõndan bu madde hükümlerine istinaden yapõlacak işlemlerde 6762 sayõlõ Türk
Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisna
tutulur. Bu madde ile Fona tanõnan yetkiler Fon tarafõndan başkaca bir işleme gerek
olmaksõzõn Fon Kurulunun karar almasõ ile tekemmül eder. Yapõlan işlemlerden tescile tâbi
olanlar Fonun talebi üzerine tescil ve gerektiğinde ilân olunur.
! Fõkranõn değişmeden önceki şekli :
“Bu hüküm uyarõnca yapõlacak satõşlara ilişkin diğer esas ve usûller Fon tarafõndan çõkarõlacak
yönetmelikle tespit edilir”.

Sigortaya tâbi mevduat ve katõlõm fonu tutarõnõn eksik beyanõ hâlinde uygulanacak
takip ve tahsil usûlleri
MADDE 135.- 1211 sayõlõ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ Kanunu ile bu Kanun
uyarõnca banka tarafõndan yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tâbi mevduat ve katõlõm
fonu tutarõ ile Fon tarafõndan tespit edilen mevduat ve katõlõm fonu tutarõ arasõnda bir fark
bulunmasõ hâlinde, bu fark nispetinde bankanõn yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve
üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardõmcõlarõ, imzalarõ bankayõ ilzam eden memurlarõ ve
şube müdürleri ile yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylõ olarak tek başõna veya
birlikte elinde bulunduran ortaklarõnõn, kendilerine, eşlerine ve çocuklarõna ait bankalar ve
banka dõşõ malî kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki, kiralõk kasa mevcutlarõ
da dahil olmak üzere, hak ve alacaklarõ, döviz tevdiat hesaplarõ ve limitli ve limitsiz kredi
kartõ ve ATM kartlarõ hesaplarõ dahil tüm banka hesaplarõnõn dondurulmasõna, kara, hava ve
deniz taşõtlarõ dâhil her türlü taşõnõr ve taşõnmaz, kõymetli evrak ve yurt içi veya yurt dõşõ
hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, yatõrõm fonlarõ katõlõm belgeleri gibi diğer menkul
değerlerle, bağõmsõz ticari işletme, fabrika ve tesisler, bu tesislerin işletilmesine yönelik
marka ve lisans haklarõ, kamu imtiyaz sözleşmelerinden doğan televizyon kanalõ, elektrik
santralõ gibi bir tesisin kurulmasõ ve işletilmesi yetkilerini veren lisans, ruhsat ve işletme
haklarõ ile bu tesisleri lisans hakkõna dayanarak veya lisans hakkõ bulunmadan kuran ve
işleten şirketlere ait hisse senetleri, hak ve alacaklarõn üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen
veya kõsmen kaldõrõlmasõna, belirtilen tüm mal, kõymetli evrak, nakit ve diğer değerlerin
zaptõna ve/veya resmî sicillerdeki kayõtlarõ üzerinde ihtiyatî tedbir konulmasõna, bunlarõn bir
tevdi mahalline yatõrõlmasõna ve hak ve alacaklarõn üzerine diğer tedbirlerin konulmasõna,
bunlardan elde edinilmiş her türlü taşõnõr ve taşõnmaz, hak ve alacaklar ile kõymetli evrak,
nakit, bir tesisi işletme ve kurma hakkõ veren marka ve lisans haklarõ, bu tesisleri lisans,
ruhsat ve işletme hakkõ ile veya bu haklarõ bulunmadan işleten, kuran ve hak sahibi niteliğini
haiz şirketlere ait hisse senetleri hakkõnda belirtilen tedbirlerin alõnmasõna, Fonun talebi
üzerine ilgili bankanõn merkezinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimi, yargõlama sõrasõnda
ise mahkeme tarafõndan karar verilir.
Yukarõda belirtilen farkõn bu Kanunda yer alan hükümler dahilinde takip ve tahsiline Fon
tarafõndan karar verilebilir. Bu hükümler, yukarõda sayõlan kişiler adõna hareket eden veya
onlar hesabõna kendi adõna para, mal veya hak edinen kişiler hakkõnda da uygulanõr.

Tedbire ilişkin talepler, hâkim veya mahkeme tarafõndan evrak üzerinde yapõlacak
inceleme sonucunda derhal ve nihayet yirmidört saat içinde sonuçlandõrõlõr. Gecikmesinde
sakõnca görülen hallerde Cumhuriyet başsavcõlõklarõ da hak ve alacaklarõn dondurulmasõna
karar verebilir. Cumhuriyet başsavcõlõklarõ bu kararõ en geç yirmidört saat içinde sulh ceza
hâkimine bildirir. Hâkim en geç yirmidört saat içinde bu kararõ onaylayõp onaylamamaya
karar verir. Hâkim tarafõndan onaylanmayan kararlar hükümsüz kalõr.
Sulh ceza hâkimince verilen tedbirler, tedbir kararõnõ veren mahkemenin bulunduğu
yerdeki nöbetçi icra dairesi tarafõndan infaz olunur ve Fonun, bankanõn bankacõlõk işlemleri
yapma ve mevduat ve katõlõm fonu kabul etme izninin kaldõrõldõğõ tedbir kararlarõnõn verildiği
tarihten itibaren bir yõl içerisinde suç duyurusunda bulunmamasõ ve/veya 6183 sayõlõ Kanuna
göre alacağõn tahsili yolunda takip başlatmamasõ ve/veya alacağõn tahsili yolunda hukuk
mahkemelerinde dava açmamasõ hâlinde sona erer. Bu süre içerisinde suç duyurusunda
bulunulmasõ ve/veya Fon tarafõndan 6183 sayõlõ Kanuna göre alacağõn tahsili yolunda takip
başlatõlmasõ ve/veya alacağõn tahsili yolunda hukuk mahkemelerinde dava açõlmasõ hâlinde
tedbirler, Fon alacaklarõ tamamen tahsil edilinceye kadar devam eder. Mahkeme, bu Kanun
hükümlerine göre Fon tarafõndan ödenen ve/veya ödenecek miktarõn, sorumlular tarafõndan
doğrudan Fona ödenmesine karar verir. Bu takdirde tedbirler, hükmolunan meblağõn
sorumlularõn bu fõkra uyarõnca tedbirlere konu edilen, para, mal, hak ve alacaklarõ ile diğer
malvarlõğõndan tahsiline kadar devam eder.
Yukarõdaki fõkralarda yer alan hükümlerin konusu olup, sorumlularõn boşanmõş veya dul
eşlerinin, diğer kan hõsõmlarõ ile kayõn hõsõmlarõ ve üçüncü kişilerin mülkiyeti ve tasarrufuna
geçirilmiş bulunan tüm mal, sõnõrlõ aynî veya şahsi hak ve alacaklar hakkõnda da bu madde
hükümleri uygulanõr. Tüm bu mal, hak ve alacaklara ilişkin olarak açõlmõş veya açõlacak
davalarda bu kişiler 4721 sayõlõ Türk Medeni Kanununun 3 üncü maddesindeki iyiniyet
karinesi ile 985 inci maddesindeki mülkiyet karinesinden ve tüm resmî sicillere iyiniyetli
güven ilkesinden yararlanamaz. İyiniyetle edinmiş olduklarõnõ ispatladõklarõ takdirde,
yaptõklarõ ödemelerin muvazaalõ olmayan rayiç değer olduğunu belgelendirmeleri şartõyla
ödediklerinin asli sorumlularõn malvarlõğõ ve diğer varlõklarõndan alõnmasõna mahkemece
karar verilir.
Bankacõlõk işlemleri yapma ve mevduat ve katõlõm fonu kabul etme izni kaldõrõlan bir
banka nezdinde mevduat ve katõlõm fonu hesabõ bulunmamasõna rağmen sahte olarak
düzenlediği belgeler veya sahte olduğunu bildiği belgeleri ibraz ederek veya ettirerek,
kendisine veya bir başkasõna ödeme yapõlmasõnõ talep eden kişiler hakkõnda, zimmet veya
dolandõrõcõlõk ile belgede sahtecilik, işlemlerin kayõtdõşõ bõrakõlmasõ ve gerçeğe aykõrõ
muhasebeleştirme veya bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
suçlarõndan dolayõ gerçek içtima hükümlerine göre cezaya hükmolunur.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen fiiller nedeniyle, bu madde
hükümlerine göre Fon tarafõndan ödeme yapõlmasõna veya yapõlacak olmasõna sebebiyet veren
kişiler ile bunlarõn eş ve çocuklarõna ait her türlü mal, hak ve alacaklar hakkõnda da bu madde
hükümleri uygulanõr.
Fon alacaklarõnõn yasal teminatõ
MADDE 136.- Fon alacaklarõnõn tahsilini teminen, Fon tarafõndan bu Kanun hükümleri
çerçevesinde açõlan ve/veya takip edilen dava ve takiplerde verilen ihtiyatî haciz veya tedbir
kararlarõ uyarõnca üzerine ihtiyatî haciz veya tedbir konulan para, her türlü mal, hak ve
alacaklar, bu davalara konu alacaklarõn yasal teminatõnõ oluşturur ve karar kesinleşinceye
veya takip sonuçlanõncaya kadar devam eder. Mahkemece karara bağlanan alacaklar, tedbir
konulan para, mal, her türlü hak ve alacaklarõn bedelinden, Devletin ve sosyal güvenlik

kuruluşlarõnõn 6183 sayõlõ Kanun kapsamõndaki alacaklarõndan sonra gelmek üzere imtiyazlõ
alacak olarak öncelikle tahsil olunur.
1.) Son cümledeki “hak ve alacaklarõn bedelinden” ibaresinden sonra gelen “Devletin ve sosyal
güvenlik kuruluşlarõnõn 6183 sayõlõ Kanun kapsamõndaki alacaklarõndan sonra gelmek üzere” ibaresi
5472 sayõlõ Kanunun 1/g maddesi ile eklenmiştir. (Y.g.: 14.3.2006)

İspat külfeti
MADDE 137.- Fon tarafõndan bu Kanunun 108 ve 110 uncu maddeleri hükümleri
uyarõnca açõlmõş ve açõlacak davalarda ispat külfeti davalõlara aittir.
! Karş. 4389 sayõlõ mülga Bankalar Kanunu md. 17/a

Fon alacaklarõnõn takip ve tahsiline ilişkin istisnalar
MADDE 138.- Fonun taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinin kõsmen veya
tamamen Fon aleyhine neticelenmesi hâlinde, 2004 sayõlõ İcra ve İflas Kanununda yazõlõ
tazminat ve cezalar Fon hakkõnda uygulanmaz.
Bu Kanunun 107 nci maddesi uyarõnca bir bankanõn, borçlarõnõn, taahhütlerinin
yüklenilmesi veya alacaklarõnõn devralõnmasõ hâlinde, bu borç, taahhüt ve alacaklarla ilgili
olarak açõlmõş veya açõlacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda yazõlõ zamanaşõmõ ve hak
düşürücü süreler dâhil her türlü süre, alacağõn devralõndõğõ veya borcun, taahhüdün
yüklenildiği tarihten itibaren Fon bakõmõndan dokuz ay süre ile durur.
Bu Kanunun uygulanmasõna ilişkin olarak Fonun yapõlan ihalelere iştirak etmesi hâlinde
teminat şartõ aranmaz.
Fonun alacaklõ olduğu ve 2004 sayõlõ İcra ve İflas Kanunu uyarõnca yapõlan takiplerde
borçlular tarafõndan yapõlan itirazlar satõş dõşõnda takip işlemlerini durdurmaz.
Fonun alacaklõ olduğu dosyalarda yaptõrõlan kõymet takdirleri ile satõş ilânlarõnõn borçlular
dõşõndaki ilgililere tebliği, ilânda belirtilen süreler geçerli olmak kaydõyla, varsa bilinen son
adreslerine yapõlacak tebligat ile yoksa keyfiyetin ilanen tebliği suretiyle yapõlõr.
Fonun alacaklõsõ olduğu icra dosyalarõnda Fona ödenmesi gereken satõş bedelleri sõra
cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin teminatsõz olarak ödenir.
Fonun iştirakleri ile ilgili yetkileri
MADDE 139.- Fon, faaliyet izni kaldõrõlan veya Fona devredilen bankalarõn kendisinin
ekonomik değeri olan iştirakleri ile bu Kanunun 134 üncü maddesi ve bu Kanunla yürürlükten
kaldõrõlan 4389 sayõlõ Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralõ fõkrasõ
kapsamõnda yönetim ve denetimini devraldõğõ şirketler ile ilgili olarak 6762 sayõlõ Türk
Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaksõzõn yapõlacak sermaye artõrõmlarõ da dâhil olmak
üzere, yeniden yapõlandõrma ve Fon alacağõnõn tahsiline yönelik olarak söz konusu şirketlerin
mal, hak ve alacaklarõnõn korunmasõ ve değerlendirilmesi amacõyla Fon Kurulunca
belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde malî kaynak sağlamak da dâhil gerekli her türlü
tedbiri almaya yetkilidir.
Fon ve faaliyet izni kaldõrõlan bankalara ilişkin malî istisnalar
MADDE 140.- Fon her türlü vergi, resim ve harçtan muaftõr.
Faaliyet izni kaldõrõlan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankalarõn iflas ve tasfiye
idarelerinin Fon tarafõndan, borçlarõnõn ve/veya taahhütlerinin üstlenilmesi ve/veya

alacaklarõnõn devralõnmasõ hâlinde Fonun, üstlendiği borçlar ve/veya taahhütler ile devraldõğõ
alacaklarla ilgili devir ve temlik sözleşmeleri, her türlü teminatõn tesisi ve kaldõrõlmasõ,
sözleşmelerin bozulmasõ, dava ve icra takipleri ile bu borçlar ve/veya alacaklar ve/veya
taahhütlerle ilgili diğer her türlü işlemler ve bu işlemlerle ilgili düzenlenen kâğõtlar, her türlü
vergi, resim, harç, fonlar ve 2548 sayõlõ Ceza Evleriyle Mahkeme Binalarõ İnşasõ Karşõlõğõ
Olarak Alõnacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkõnda Kanunun
1 inci maddesi hükmünden istisnadõr.
Borçlu tarafõndan ödenmesi gereken tahsil harcõ dahil her türlü vergi, resim, harç ve
masraflar bu alacaktan mahsup edilemez. Bu işlemlerden kaynaklanan döner sermaye ücreti
ödenmez ve diğer kesintiler yapõlmaz.
Fon alacağõna karşõlõk bir malõn Fon veya Fon bankalarõ tarafõndan rõzaen veya icraen
satõn alõnmasõ hâlinde bu işlemlerle ilgili olarak taraflarõn ödemekle yükümlü olduğu vergi,
resim, harç ve döner sermaye ücreti gibi malî yükümlülükler aranmaz.
Fonun, Fon bankalarõnõn ve tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankalarõn iflas ve tasfiye
idarelerinin, mahkeme ilâmõnõ almasõ ve tebliğe çõkartmasõ işlemlerinde karşõ tarafa
yükletilmiş olan harcõn ödenmesi ve her türlü ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve tehir-i icra
taleplerinde teminat şartõ aranmaz.
Fon alacaklarõna ilişkin davalarda 1086 sayõlõ Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
seri muhakeme usûlü hükümleri uygulanõr.
Fonun, Fon bankalarõnõn ve tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankalarõn iflas ve tasfiye
idarelerinin, yukarõda belirtilen işlemler nedeniyle kendi aralarõndaki ve/veya diğer gerçek ve
tüzel kişilerle aralarõndaki işlemler nedeniyle düzenlenen sözleşmeler, belgeler ve sair kâğõtlar
ile bunlarõn değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatõlmasõ, devredilmesi ya da yeni bir itfa plânõna
bağlanmasõ, alacaklarõn teminatlandõrõlmasõ, teminatlarõn devir alõnmasõ, taraflarõn sulh
ve/veya ibra olmasõ ve/veya her ne nam altõnda olursa olsun herhangi bir işleme tâbi tutulmasõ
nedeniyle düzenlenen kâğõtlar ve/veya belgeler her türlü vergi, resim ve harçlar ile özel
kanunlarõ ile hükmolunan malî yükümlülüklerden istisnadõr. Bu hüküm üçüncü kişiler
yönünden, Fonun ve/veya Fona intikal eden bir bankanõn ve/veya tasfiyeleri Fon eliyle
yürütülen müflis bankalarõn iflas idarelerinin, tasfiyeye tâbi tutulan bankalarõn tasfiye
idarelerinin alacaklarõnõn tahsili ile ilgili işlemlere taraf olmalarõ hâlinde uygulanõr.
Fonun, bu Kanunun 131 inci maddesi uyarõnca gerçekleştireceği borçlanma ve avans
işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadõr.
Fon bankalarõ, faaliyet izni kaldõrõlan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankalarõn iflas
ve tasfiye idarelerinin alacaklarõnõn tahsilini teminen yapacaklarõ her türlü işlem, dava ve icra
takipleri, bu dava ve takiplerin borçlularõnca kabul edilmek suretiyle kesinleştirilmesi, her
türlü vergi, resim, harç ve fonlar ve 2548 sayõlõ Ceza Evleriyle Mahkeme Binalarõ İnşasõ
Karşõlõğõ Olarak Alõnacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkõnda
Kanunun 1 inci maddesi hükmünden istisnadõr.
Faaliyet izni kaldõrõlan bankalarõn, Fon bankalarõnõn sandõklarõnõn Sosyal Sigortalar
Kurumuna devri hâlinde, aktüerlerce tespit edilen fiili ve teknik açõklar için, faaliyet izni
kaldõrõlan bankaya, Fona ve/veya Fon bankalarõna rücu edilemez.
Zamanaşõmõ
MADDE 141.- Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacaklarõna ilişkin dava ve takiplerde
zamanaşõmõ süresi yirmi yõldõr.
Görevli ve yetkili mahkeme

MADDE 142.- Fon, Fon bankalarõ ve faaliyet izni kaldõrõlan bankalarõn iflas ve tasfiye
idareleri tarafõndan açõlacak hukuk davalarõna asliye ticaret mahkemesi tarafõndan bakõlõr. O
yerde, birden fazla asliye ticaret mahkemesi bulunmasõ hâlinde, bu davalar (1) ve (2) numaralõ
asliye ticaret mahkemesinde görülür.
Fon, Fon bankalarõ ve faaliyet izni kaldõrõlan bankalarõn iflas ve tasfiye idareleri tarafõndan
muamele merkezi veya ikametgâhõ İstanbul ili sõnõrlarõ içinde olan kişiler aleyhine açõlacak
hukuk davalarõ ile borçlular hakkõnda açõlacak iflas davalarõna İstanbul (1) ve (2) numaralõ
asliye ticaret mahkemesi tarafõndan bakõlõr. İflas davasõ açõlmasõ hâlinde, bu mahkeme,
hakkõnda iflasõ istenen borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret
mahkemesine borçlu aleyhine iflas davasõ açõldõğõnõ bildirir.
Bu Kanun hükümleri ile Fona verilen yetki ve görevler gereğince açõlmõş ve açõlacak her
türlü davalara adlî tatilde de bakõlõr, bu davalarda bilirkişiler resmî kurum ve kuruluşlarda
görev yapanlar arasõndan seçilir, duruşmalara otuz günden fazla ara verilmez.
Varlõk yönetim şirketi
MADDE 143.- Bankalar ve Fon dâhil diğer malî kurumlarõn alacaklarõ ile diğer
varlõklarõnõn satõn alõnmasõ, tahsili, yeniden yapõlandõrõlmasõ ve satõlmasõ amacõyla, kuruluş ve
faaliyet esaslarõ Kurul tarafõndan belirlenen varlõk yönetim şirketleri de kurulabilir. Varlõk
yönetim şirketleri alacaklarõnõn tahsili ve alacaklarõn ve/veya diğer varlõklarõn yeniden
yapõlandõrõlmasõ kapsamõnda alacak tahsili amacõyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak
ve varlõklarõn işletilmesi, kiralanmasõ ve bunlara yatõrõm yapõlmasõ ve yine alacaklarõnõ tahsil
etmek amacõyla borçlularõna ilâve finansman sağlamak veya sermayelerine iştirak etmek dâhil
olmak üzere her türlü faaliyeti gerçekleştirmeye yetkilidir.
Fon kurulacak varlõk yönetim şirketlerine sermaye sağlamak suretiyle kurucu ortak veya
hissedar olarak katõlmaya yetkilidir.
Fonun en az yüzde yirmi hissedar olduğu varlõk yönetim şirketleri, Fondan devraldõğõ
alacaklarla ilgili olarak bu Kanunun 132 nci maddesinin sekizinci fõkrasõ ve 138 inci
maddesinin beşinci fõkrasõnda Fona tanõnan hak ve yetkileri kullanõr.
Varlõk yönetim şirketleri bu kapsamdaki işlemleri nedeniyle doğmuş veya doğmasõ
beklenen, ancak miktarõ kesin olarak belli olmayan zararlarõnõ karşõlamak amacõyla karşõlõk
ayõrmak zorundadõrlar. Karşõlõk ayrõlacak alacaklarõn nitelikleri ile karşõlõklara ilişkin esas ve
usûller Kurul tarafõndan belirlenir. Varlõk yönetim şirketlerinin bu fõkra uyarõnca ayõrdõklarõ
karşõlõklarõn tamamõ, ayrõldõklarõ yõlda kurumlar vergisi matrahõnõn tespitinde gider olarak
kabul edilir.
Bu Kanun kapsamõnda kurulan varlõk yönetim şirketleri ile 4743 sayõlõ Malî Sektöre Olan
Borçlarõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda
Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldõrõlan 3 üncü maddesinin yedinci fõkrasõ uyarõnca
Kurulun çõkarmõş olduğu yönetmelik kapsamõnda kurulan varlõk yönetim şirketlerinin
yaptõklarõ işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kâğõtlar, kuruluş işlemleri de dâhil
olmak üzere kurulduklarõ takvim yõlõ ve bunu izleyen beş yõl süresince 488 sayõlõ Damga
Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden, 492 sayõlõ Harçlar Kanununa göre
ödenecek harçlardan, her ne nam altõnda olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayõlõ Gider
Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak
kullanõmõnõ destekleme fonuna yapõlacak kesintilerden ve 4054 sayõlõ Rekabetin Korunmasõ
Hakkõnda Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisnadõr.
Varlõk yönetim şirketi tarafõndan, bu borçlarõn, taahhütlerin yüklenilmesi veya alacaklarõn,
varlõklarõn devralõnmasõ hâlinde, bu borç, taahhüt, alacak ve varlõklarla ilgili olarak, takibi
şikayete bağlõ suçlar dahil olmak üzere açõlmõş veya açõlacak her türlü ceza davalarõnda,

alacağõn devralõndõğõ veya borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren, suçtan zarar gören
olarak, varlõk yönetim şirketi kendiliğinden müdahil sõfatõnõ kazanõr.
Bu Kanunun yayõmõ tarihinden önce kurulmuş olan varlõk yönetim şirketleri bu Kanun
hükümlerine tâbi olarak faaliyetlerini yürütürler.
ONÜÇÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
Faiz oranlarõ ile diğer menfaatler
MADDE 144.- Bakanlar Kurulu, bankalarõn ödünç para verme işlemleri ve mevduat
kabulünde uygulanacak azamî faiz oranlarõnõ, katõlma hesaplarõnda kâr ve zarara katõlma
oranlarõnõ, özel cari hesaplar dâhil bu maddede belirtilen işlemlerde sağlanacak diğer
menfaatlerin nitelikleri ile azamî miktar ya da oranlarõnõ tespit etmeye, bunlarõ kõsmen veya
tamamen serbest bõrakmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini Merkez Bankasõna
devredebilir.
Parasal tutarlar
MADDE 145.- Para cezalarõna ilişkin hükümler hariç olmak üzere, bu Kanundaki parasal
tutar ve sõnõrlardan her biri, her yõl kõsmen ya da tamamen, Devlet İstatistik Enstitüsü
tarafõndan açõklanan yõllõk üretici fiyat endeksindeki artõş oranõnõn gerektirdiği miktarõ
geçmemek üzere Kurul kararõyla artõrõlabilir.
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
Yaptõrõmlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri
BİRİNCİ BÖLÜM
İdarî Para Cezalarõ
Kuruluşlara ilişkin idarî para cezalarõ
MADDE 146.- Kurul kararõyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu Kanun kapsamõndaki
kuruluşlara, bu Kanunun;
a) 13 üncü ve 14 üncü maddelerine aykõrõ şekilde şube ve temsilcilik açõlmasõ hâlinde,
onbeşbin Yeni Türk Lirasõndan ellibin Yeni Türk Lirasõna kadar,
b) 18 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fõkralarõ hükümlerine aykõrõlõk hâlinde, beşbin
Yeni Türk Lirasõndan onbeşbin Yeni Türk Lirasõna kadar,
c) 25 inci maddesine aykõrõ şekilde atama yapõlmasõ veya 26 ncõ maddesinde belirtilen
kişilerin yasaklanan görevlerde çalõştõrõlmasõ hâlinde, onbin Yeni Türk Lirasõndan kõrkbin
Yeni Türk Lirasõna kadar ve cezanõn tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içinde aykõrõlõğõn
giderilmemesi hâlinde, bu sürenin bitiminden itibaren geçen her gün için verilmiş olan
cezanõn yüzde onu tutarõnda,
d) 28 inci madde hükümlerine aykõrõlõk hâlinde, beşbin Yeni Türk Lirasõndan onbeşbin
Yeni Türk Lirasõna kadar,
e) 33 veya 34 üncü maddelerine ya da 37 nci maddesinin birinci fõkrasõna ya da 38, 39
veya 42 nci maddelere aykõrõ davranõlmasõ hâlinde onbin Yeni Türk Lirasõndan yirmibeşbin
Yeni Türk Lirasõna kadar,
f) 43 üncü maddede öngörülen bildirimlerin yapõlmamasõ hâlinde beşbin Yeni Türk
Lirasõndan onbeşbin Yeni Türk Lirasõna kadar,

g) 50 nci maddesindeki kredi yasaklarõna uyulmamasõ hâlinde beşbin Yeni Türk
Lirasõndan az olmamak üzere verilen kredinin yüzde beşi tutarõna kadar,
h) 52 nci maddesine aykõrõ davranõlmasõ hâlinde, beşbin Yeni Türk Lirasõndan onbin Yeni
Türk Lirasõna kadar,
i) 53 üncü maddesine göre ayrõlmasõ gereken karşõlõklarõn tesis edilmemesi hâlinde, beşbin
Yeni Türk Lirasõndan az olmamak üzere, ayrõlmasõ gereken karşõlõk tutarõnõn binde ikisine
kadar; üç aydan az olmamak üzere Kurumca verilecek süre içinde aykõrõlõğõn giderilmemesi
hâlinde ise, tesis edilmeyen karşõlõk tutarõnõn yüzde üçü tutarõnda,
j) 54 üncü maddesindeki kredi sõnõrlarõna uyulmamasõ hâlinde, ellibin Yeni Türk
Lirasõndan az olmamak üzere aykõrõlõk oluşturan tutarõn yüzde birine kadar,
k) 56 ncõ maddesine aykõrõ şekilde ortaklõk payõ edinilmesi hâlinde, yirmibin Yeni Türk
Lirasõndan az olmamak üzere, aykõrõlõk teşkil eden tutarõn yüzde beşine kadar ve cezanõn
tebliğ tarihinden itibaren bir yõl içinde aykõrõlõğõn giderilmemesi durumunda ise bu sürenin
bitiminden itibaren aykõrõlõğõn giderildiği tarihe kadar geçen her gün için verilen cezanõn
yüzde biri tutarõnda,
l) 57 nci maddesindeki yasaklama ve sõnõrlamalara aykõrõlõk hâlinde, yirmibin Yeni Türk
Lirasõndan az olmamak üzere, yasaklama ve sõnõrlama konusu değerin yüzde onuna kadar ve
cezanõn tebliğ tarihinden itibaren bir yõl içinde aykõrõlõğõn giderilmemesi durumunda ise, kredi
kullandõrõmõndan kaynaklanan aykõrõlõk hariç, bu sürenin bitiminden itibaren aykõrõlõğõn
giderildiği tarihe kadar geçen her gün için verilen cezanõn yüzde biri tutarõnda,
m) 58 inci madde hükmüne aykõrõlõk hâlinde beşbin Yeni Türk Lirasõndan az olmamak
üzere aktarõlan miktar kadar, 59 uncu maddedeki sõnõrlamaya uyulmamasõ hâlinde, beşbin
Yeni Türk Lirasõndan az olmamak üzere sõnõrõ aşan miktar kadar,
n) 60 õncõ maddesinin beşinci ve yedinci fõkralarõna uyulmamasõ hâlinde onbeşbin Yeni
Türk Lirasõndan ellibin Yeni Türk Lirasõna kadar,
o) 61 inci maddesindeki yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde beşbin Yeni Türk
Lirasõndan onbin Yeni Türk Lirasõna kadar,
p) 95 ve 96 ncõ maddeleri kapsamõnda Kurum tarafõndan bu Kanun kapsamõndaki
kuruluşlardan talep edilen bilgilerin gönderilmemesi hâlinde beşbin Yeni Türk Lirasõndan
onbeşbin Yeni Türk Lirasõna, geç gönderilmesi hâlinde beşbin Yeni Türk Lirasõndan onbin
Yeni Türk Lirasõna, eksik bilgi ile gönderilmesi, kontrol hatalarõ içermesi veya kontrol
hatalarõnõn süreklilik arz etmesi hâlinde beşbin Yeni Türk Lirasõndan onbeşbin Yeni Türk
Lirasõna kadar,
r) 144 üncü maddesi uyarõnca alõnan kararlara ve yapõlan düzenlemelere uyulmamasõ
hâlinde yirmibin Yeni Türk Lirasõ, ayrõca Bakanlar Kurulu veya Merkez Bankasõ tarafõndan
miktar ya da oranlarõn tespit edildiği durumlarda, söz konusu miktar ve oranlara aykõrõ şekilde
faiz alõnmasõ veya verilmesi ya da menfaat sağlanmasõ hâlinde, sağlanan menfaat tutarõ kadar,
İdarî para cezasõ uygulanõr.
Kurul bu madde uyarõnca verilecek cezalarõ bu Kanunun 68, 69 ve 70 inci maddeleri
uygulanan bankalar için yüzde ellisine, 71 inci maddesi uygulanan bankalar için ise yüzde
yüzüne kadar indirmeye yetkilidir.
İlgili kişilere ilişkin idarî para cezalarõ
MADDE 147.- Kurul kararõyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili gerçek ve tüzel
kişilere, bu Kanunun;
a) 18 inci maddesinin birinci, ikinci veya dördüncü fõkrasõna aykõrõlõk hâlinde, beşbin
Yeni Türk Lirasõndan onbeşbin Yeni Türk Lirasõna kadar,

b) 36 ncõ maddesine aykõrõlõk hâlinde, beşbin Yeni Türk Lirasõndan yirmibin Yeni Türk
Lirasõna kadar,
c) 38 inci maddesine aykõrõlõk hâlinde, beşbin Yeni Türk Lirasõndan yirmibin Yeni Türk
Lirasõna kadar,
İdarî para cezasõ uygulanõr.
Sõnõrlamalara, kararlara ve düzenlemelere aykõrõ hareketler dolayõsõyla idarî para
cezalarõ
MADDE 148.- Kurul kararõyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu Kanun kapsamõndaki
kuruluşlar ile ilgili gerçek ve tüzel kişilere;
a) Bu Kanun veya bu Kanuna istinaden çõkarõlan düzenlemelerde yer alan sõnõrlamalara
uyulmamasõ hâlinde onbin Yeni Türk Lirasõndan az olmamak üzere aykõrõlõk oluşturan tutarõn
binde beşine kadar,
b) İlgili maddelerine göre, Kurul ve Kurum tarafõndan bu Kanuna dayanõlarak alõnan
kararlara, çõkarõlan yönetmelik ve tebliğlere ve yapõlan diğer düzenlemelere uyulmamasõ
hâlinde beşbin Yeni Türk Lirasõndan onbin Yeni Türk Lirasõna kadar,
İdarî para cezasõ uygulanõr.
Savunma hakkõ ve kapatma kararõ
MADDE 149.- İdarî para cezalarõnõn uygulanõp uygulanmayacağõna ilgilinin savunmasõ
alõndõktan sonra karar verilir. Savunma istendiğine ilişkin yazõnõn tebliğ tarihinden itibaren bir
ay içinde savunma verilmemesi hâlinde savunma hakkõndan feragat edildiği kabul edilir.
Bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine aykõrõ olarak yurt içinde açõlan şube ve
temsilcilikler hakkõnda 146 ncõ maddenin birinci fõkrasõnõn (a) bendi hükümleri uygulanmakla
birlikte, bunlar Kurumun talebi üzerine valiliklerce geçici veya sürekli kapatõlabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Suçlar
İzinsiz faaliyette bulunmak
MADDE 150.- Bu Kanuna göre alõnmasõ gereken izinleri almaksõzõn banka gibi faaliyet
gösteren ya da mevduat kabul eden yahut katõlõm fonu toplayan gerçek kişiler ile tüzel
kişilerin görevlileri, üç yõldan beş yõla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasõ ile
cezalandõrõlõr. Ayrõca, bu suçun bir işyeri bünyesinde işlenmesi hâlinde bu işyerlerinin bir
aydan bir yõla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak kapatõlmasõna karar verilebilir.
Bu Kanuna göre alõnmasõ gereken izinleri almaksõzõn ticaret unvanlarõnda, her türlü belge,
ilân ve reklamlarõnda veya kamuoyuna yaptõklarõ açõklamalarda banka adõnõ ya da banka gibi
faaliyet gösterdikleri ya da banka gibi mevduat veya katõlõm fonu topladõklarõ izlenimini
uyandõracak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, bir yõldan
üç yõla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasõ ile cezalandõrõlõr. Ayrõca, bu
işyerlerinin bir aydan bir yõla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak kapatõlmasõna karar
verilebilir.
Yukarõdaki fõkralara aykõrõlõk hâlinde Kurumun ilgili Cumhuriyet başsavcõlõğõnõ muhatap
talebi üzerine sulh ceza hâkimince, dava açõlmasõ hâlinde davaya bakan mahkemece
işyerlerinin faaliyetleri ve reklamlar geçici olarak durdurulur, ilânlarõ toplatõlõr. Bu tedbirler,
hâkim kararõyla kaldõrõlõncaya kadar devam eder. Bu kararlara karşõ itiraz yolu açõktõr.
! Bkz. Adli Para Cezasõ için bkz. 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanunu 52

Mevduat ve katõlõm fonu sahiplerinin haklarõnõ engellemek
MADDE 151.- Bu Kanunun 61 inci maddesi hükmüne aykõrõ davrananlar altõ aydan iki
yõla kadar hapis ve beşyüz güne kadar adlî para cezasõ ile cezalandõrõlõr.
Düzeltici, iyileştirici ve kõsõtlayõcõ önlemleri almamak
MADDE 152.- Bu Kanunun 68, 69 ve 70 inci maddelerine ve bu Kanunla yürürlükten
kaldõrõlan 4389 sayõlõ Bankalar Kanununun 14 üncü maddesine göre, Kurul veya Kurumca
alõnmasõ istenen önlemleri almayan bankalarõn bu önlemleri almakla yükümlü olan
mensuplarõ, iki yõldan dört yõla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para
cezasõyla cezalandõrõlõrlar.
Birinci fõkrada belirtilen önlemleri almamak, bankanõn nitelikli paya sahip ortaklarõna
veya bunlarõn iştirak ve kuruluşlarõna yarar sağlamak amacõyla yapõldõğõ takdirde dört yõldan
altõ yõla kadar hapis cezasõna ve onbin güne kadar adlî para cezasõna hükmedilir.
-------------------------------------------------------------------! Bkz. Adli Para Cezasõ için bkz. 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanunu 52

Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve
görevlerini yapmalarõnõ engellemek
MADDE 153.- Bu Kanunla yetkilendirilen mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri
bilgi ve belgeler ile bu Kanun kapsamõndaki kuruluşlarõn, konsolide finansal tablolarõn
hazõrlanmasõnõ teminen 38 inci madde kapsamõnda istedikleri bilgi ve belgeleri vermeyen kişi
bir yõldan üç yõla kadar hapis ve beşyüz günden binbeşyüz güne kadar adlî para cezasõ ile
cezalandõrõlõr.
Bu Kanunla yetkilendirilen denetim görevlilerinin görevlerini yapmalarõna engel olan kişi
iki yõldan beş yõla kadar hapis cezasõ ile cezalandõrõlõr.
-------------------------------------------------------------------! Bkz. Adli Para Cezasõ için bkz. 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanunu 52

Belgelerin saklanmasõ yükümlülüğüne aykõrõ davranmak
MADDE 154.- Bu Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen belgelerin saklanmasõ
yükümlülüğüne uymayanlar bir yõldan üç yõla kadar hapis ve beşyüz günden binbeşyüz güne
kadar adlî para cezasõ ile cezalandõrõlõrlar.
-------------------------------------------------------------------! Bkz. Adli Para Cezasõ için bkz. 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanunu 52

Gerçeğe aykõrõ beyanda bulunmak
MADDE 155.- Bu Kanun kapsamõndaki kuruluşlarõn, bu Kanunda gösterilen merciler ile
denetim görevlilerine ve mahkemelere verdikleri veya yayõmladõklarõ belgelerdeki gerçeğe
aykõrõ beyanlardan dolayõ, bunlarõ ve bunlarõn düzenlenmesine esas teşkil eden her türlü
belgeleri imza edenler, bir yõldan üç yõla kadar hapis ve binbeşyüz günden az olmamak üzere
adlî para cezasõ ile cezalandõrõlõr.
-------------------------------------------------------------------! Bkz. Adli Para Cezasõ için bkz. 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanunu 52

İşlemlerin kayõt dõşõ bõrakõlmasõ ve gerçeğe aykõrõ muhasebeleştirme
MADDE 156.- Bu Kanun kapsamõndaki kuruluşlarõn işlemlerinin kayõt dõşõ
bõrakõlmasõndan, gerçek mahiyetlerine uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştirilmesinden,
kanunî ve yardõmcõ defter ve kayõtlarõ, şubeleri, yurt içi ve yurt dõşõndaki muhabirleri ile hesap
mutabakatõ sağlanmadan yõl sonu bilançolarõnõ kapatmalarõndan dolayõ, bunlarõ ve bunlarõn
düzenlenmesine esas olan her türlü belgeleri imza edenler bir yõldan üç yõla kadar hapis ve
binbeşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezasõ ile cezalandõrõlõr. Gerçeğe aykõrõ olarak
düzenlendiğini bildiği halde bu belgeleri onaylayan bağõmsõz denetim kuruluşu görevlileri de
aynõ şekilde cezalandõrõlõr.
! Bkz. 213 sayõlõ Vergi Usul Kanunu md. 359; Adli Para Cezasõ için bkz. 5237 sayõlõ Türk Ceza
Kanunu 52

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
MADDE 157.- Bu Kanuna tâbi kuruluşlar, 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanununun 244 üncü
maddesinde tanõmlanan sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu
açõsõndan banka veya kredi kurumu olarak kabul edilir.
İtibarõn zedelenmesi
MADDE 158.- Bu Kanunun 74 üncü maddesine aykõrõ davrananlar bir yõldan üç yõla
kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar adlî para cezasõ ile cezalandõrõlõr.
Yukarõdaki fõkrada yazõlõ fiil neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek
ceza altõda bir oranõnda artõrõlarak hükmolunur.
! Bkz. Adli Para Cezasõ için bkz. 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanunu 52

Sõrlarõn açõklanmasõ
MADDE 159.- Bu Kanunun 73 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fõkralarõnda belirtilen
yükümlülüğe uymayanlar için bir yõldan üç yõla kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar
adlî para cezasõ hükmolunur. Banka ve müşterilere ait sõrlarõ açõklayan üçüncü kişiler
hakkõnda da aynõ cezalar uygulanõr.
Yukarõdaki fõkrada belirtilen kimseler sõrlarõ kendileri ya da başkalarõ için yarar sağlamak
amacõyla açõklamõş olursa verilecek cezalar altõda bir oranõnda artõrõlõr. Ayrõca, fiilin önemine
göre sorumlularõn bu Kanun kapsamõna giren kuruluşlarda görev yapmalarõ, iki yõldan aşağõ
olmamak üzere geçici veya sürekli olarak yasaklanõr.
! Bkz. 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanunu 239; Adli Para Cezasõ için bkz. 5237 sayõlõ Türk Ceza
Kanunu 52

Zimmet
MADDE 160.- Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve
gözetimiyle yükümlü olduğu para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer
mallarõ kendisinin ya da başkasõnõn zimmetine geçiren banka yönetim kurulu başkan ve
üyeleri ile diğer mensuplarõ, altõ yõldan oniki yõla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para
cezasõ ile cezalandõrõlacaklarõ gibi bankanõn uğradõğõ zararõ tazmine mahkûm edilirler.
Suçun, zimmetin açõğa çõkmamasõnõ sağlamaya yönelik hileli davranõşlarla işlenmesi
hâlinde faile on iki yõldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezasõ
verilir; ancak, adli para cezasõnõn miktarõ bankanõn uğradõğõ zararõn üç katõndan az olamaz.

Ayrõca meydana gelen zararõn ödenmemesi hâlinde mahkemece re'sen ödettirilmesine
hükmolunur.
Faaliyet izni kaldõrõlan veya Fona devredilen bir bankanõn; hukuken veya fiilen yönetim ve
denetimini elinde bulundurmuş olan gerçek kişi ortaklarõnõn, kredi kuruluşunun kaynaklarõnõ,
kredi kuruluşunun emin bir şekilde çalõşmasõnõ tehlikeye düşürecek şekilde doğrudan veya
dolaylõ olarak kendilerinin veya başkalarõnõn menfaatlerine kullandõrmak suretiyle, kredi
kuruluşunu her ne suretle olursa olsun zarara uğratmalarõ zimmet olarak kabul edilir. Bu
fiilleri işleyenler hakkõnda on yõldan yirmi yõla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para
cezasõna hükmolunur; ancak, adlî para cezasõnõn miktarõ bankanõn uğradõğõ zararõn üç
katõndan az olamaz. Ayrõca, meydana gelen zararõn müteselsilen ödettirilmesine karar verilir.
Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen evrak veya
senetlerin veya diğer mallarõn aynen iade edilmesi veya uğranõlan zararõn tamamen tazmin
edilmesi hâlinde, verilecek cezanõn üçte ikisi indirilir.
Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen para veya para yerine
geçen evrak veya senetlerin veya diğer mallarõn aynen iade edilmesi veya uğranõlan zararõn
tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanõn yarõsõ indirilir. Bu durumun hükümden
önce gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanõn üçte biri indirilir.
Zimmet suçunun konusunu oluşturan para veya para yerine geçen evrak veya senetlerin
veya diğer mallarõn değerinin azlõğõ nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarõya kadar
indirilir.
---------------------------------------------------------! Bkz. 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanunu 247, 250

Diğer kanunlara aykõrõlõklar
MADDE 161.- Bu Kanuna göre suç teşkil eden hareket ve fiiller başka kanunlara göre de
cezayõ gerektirdiği takdirde, failleri hakkõnda en ağõr cezayõ gerektiren kanun maddesi
uygulanõr. 6762 sayõlõ Türk Ticaret Kanununun sorumluluğu gerektiren hükümleri saklõdõr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kovuşturma Usûlü
Yazõlõ başvuru ve müdahale
MADDE 162.- Bu Kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapõlmasõ,
Kurum veya Fon tarafõndan Cumhuriyet başsavcõlõğõna yazõlõ başvuruda bulunulmasõna
bağlõdõr. Bu başvuru muhakeme şartõ niteliğindedir. Ancak, 160 ncõ maddenin üçüncü
fõkrasõnda belirtilen suçtan dolayõ soruşturma ve kovuşturmalar Kurumun veya Fonun yazõlõ
bildirimi üzerine veya gecikilmesinde sakõnca görülen hallerde re'sen Cumhuriyet savcõlarõnca
yapõlõr ve Kurum ve Fon haberdar edilir. Bu fikra uyarõnca yapõlan soruşturmalar neticesinde
açõlan kamu davalarõnda, Kurumun veya Fonun başvuruda bulunmasõ hâlinde, bunlar başvuru
tarihinde müdahil sõfatõnõ kazanõrlar.
İtibarõn zedelenmesi, sõrlarõn açõklanmasõ ve zimmet suçlarõndan dolayõ ilgililerin dava
hakkõ ile 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayõlõ Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri saklõdõr.
! Bkz. Türk Ceza Kanunu 239, 247, 250, 258

İtiraz ve bildirim
MADDE 163.- Bu Kanunun 162 nci maddesi uyarõnca başlatõlan soruşturmalar
neticesinde kovuşturmaya yer olmadõğõna karar verilirse, bu karar ilgisine göre Kuruma veya

Fona ve ilgili bankaya tebliğ edilir. Kurum, Fon ve ilgili banka kendisine tebliğ edilen bu
kararlara karşõ 5271 sayõlõ Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraza yetkilidir.
Kamu davasõ açõlmasõ hâlinde, iddianamenin bir örneği ilgisine göre Kuruma veya Fona
tebliğ edilir.
Özel görev
MADDE 164.- Bu Kanunda tanõmlanan düzeltici, iyileştirici ve kõsõtlayõcõ önlemleri
almamak, işlemlerin kayõt dõşõ bõrakõlmasõ ve gerçeğe aykõrõ muhasebeleştirme ve zimmet
suçlarõ ile sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, bankacõlõk ve müşteri
sõrlarõnõn açõklanmasõ, bankacõlõk faaliyeti çerçevesinde işlenen nitelikli dolandõrõcõlõk, bu
suçlarõn işlenmesi amacõna yönelik olarak örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak
veya bu suçlarla bağlantõlõ olup da ağõr ceza mahkemesinin görev alanõna giren suçlara ait
davalar, fiilin işlendiği yerin bağlõ olduğu ilin adõyla anõlan (1) numaralõ ağõr ceza
mahkemelerinde görülür. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlõğõnõn teklifi üzerine
Hâkimler ve Savcõlar Yüksek Kurulunca bu tür suçlara bakmak üzere o yerlerdeki diğer ağõr
ceza mahkemeleri de görevlendirilebilir veya yeni ağõr ceza mahkemesi de kurulabilir.
Bilirkişi incelemesi
MADDE 165.- Bu Kanunun uygulamasõ ile ilgili olarak, bu Kanunda ve diğer kanunlarda
öngörülen suçlardan dolayõ açõlan ceza davalarõnda bilirkişi, raporunu dosyanõn kendisine
verildiği tarihten başlayarak üç ay içinde mahkemeye verir. Bu süre hâkim tarafõndan iki aya
kadar uzatõlabilir. Bu süre içerisinde de rapor mahkemeye verilmediği takdirde görev, ücret
ödenmeksizin bilirkişiden alõnõr ve yeni bilirkişi atanõr. Bilirkişilik görevi bu şekilde
kendisinden alõnan kişiler, bir yõl süreyle bu Kanun kapsamõnda hiçbir davada bilirkişi olarak
atanamazlar. Bu kişiler, raporlarõn süresinde verilmemesinin sebep olduğu masraflarõ
ödemeye ve ayrõca beşyüz güne kadar adlî para cezasõna mahkûm edilirler. Dosyanõn
bilirkişiye tevdi tarihinde dava zamanaşõmõ süresi durur. Bilirkişinin raporunu mahkemeye
verdiği tarihten itibaren bu süre kaldõğõ yerden işlemeye devam eder.
Kurum, Fon, Fon bankalarõ ile bankalarõn iflas idareleri tarafõndan açõlan hukuk
davalarõnda gerekli görülen hâllerde, yaptõrõlacak bilirkişi incelemelerinde bilirkişi, raporunu
dosyanõn kendisine verildiği tarihten başlayarak üç ay içinde mahkemeye verir. Bu süre hâkim
tarafõndan iki aya kadar uzatõlabilir. Bu süre içerisinde de rapor mahkemeye verilmediği
takdirde görev, ücret ödenmeksizin bilirkişiden alõnõr ve yeni bilirkişi atanõr. Bilirkişilik
görevi bu şekilde kendisinden alõnan kişiler, bir yõl süreyle bu Kanun kapsamõnda hiçbir
davada bilirkişi olarak atanamazlar. Bu kişiler, raporlarõn süresinde verilmemesinin sebep
olduğu masraflarõ ödemeye ve ayrõca beşyüz güne kadar adlî para cezasõna mahkûm edilirler.
! Adli Para Cezasõ için bkz. Türk Ceza Kanunu md. 52; Bilirkişi İncelemesi için bkz. Ceza
Muhakemesi Kanunu md.62-73

Özel soruşturma ve kovuşturma
MADDE 166.- 160 õncõ maddenin üçüncü fõkrasõ kapsamõna giren suçlarõn soruşturma ve
kovuşturmalarõnda aşağõdaki hükümler tatbik olunur:
a) Soruşturma, iş bölümü ilişkilerine göre, Cumhuriyet başsavcõlarõnca veya
görevlendireceği Cumhuriyet savcõlarõnca bizzat yürütülür. Bu suçlar, görev sõrasõnda veya
görevden dolayõ işlenmiş olsalar bile, Cumhuriyet savcõlarõnca doğrudan soruşturma yapõlõr.
b) Bu suçlarõn soruşturma ve kovuşturmalarõnda, 5271 sayõlõ Ceza Muhakemesi
Kanununun 135 ilâ 138 inci maddeleri de uygulanõr.

c) Bu suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda kolluk; soruşturma ve kovuşturma
sebebiyle şüpheli, sanõk, tanõk, bilirkişi ve suçtan zarar görenleri, Cumhuriyet savcõsõnõn veya
mahkeme naibinin veya istinabe olunan hâkimin emriyle belirtilen gün, saat ve yerde hazõr
bulundurmaya mecburdur. Bu emir, çağrõlanlar hakkõnda kolluğa ihzar müzekkeresinde
olduğu gibi zor kullanma yetkisi verir.
d) Cumhuriyet başsavcõlõklarõ, bu suçlarõn soruşturmasõnda gerekli olmasõ hâlinde, geçici
olarak yargõ çevresi içerisinde veya dõşõndaki, genel bütçeli dairelere ve katma bütçeli
idarelere, bütün kamu kurum ve kuruluşlarõna, belediyelere, bankalara ait bina, araç, gereç ve
personelden yararlanmak için istemde bulunabilirler. Bu istemler, ilgili kurum ve makamlarca
geciktirilmeksizin yerine getirilir. Özürsüz olarak bu istemleri yerine getirmeyen sorumlu
kişiler, üç aydan altõ aya kadar hapis cezasõ ile cezalandõrõlõr.
e) Soruşturmanõn gerekli kõldõğõ hâllerde, suç mahalli veya delillerin bulunduğu yerlere
gidilerek soruşturma yapõlõr.
f) Soruşturmanõn sonuçlanmasõna kadar, bu suç faillerinin her türlü mal, alacak, para ve
sair eşyalarõna hâkim kararõ, gecikmesinde sakõnca olunan hallerde Cumhuriyet savcõsõnõn
yazõlõ emri ile el konulur. Bu suçlara iştirak edenler ile suç faillerinin bu suçlar nedeniyle elde
ettiği her türlü haksõz kazanõmõn transferi sonucu elde edilen, kan ve kayõn hõsõmlar ile üçüncü
şahõslar nezdindeki mal, alacak veya sair her türlü şeylere de Cumhuriyet savcõsõnõn yazõlõ
emri ile el konulur.
g) El koyma kararõ yirmidört saat içinde yetkili ve görevli sulh ceza hâkiminin onayõna
sunulur. Hâkim kõrksekiz saat içinde kararõnõ açõklar. Aksi halde el koyma hükümsüz kalõr.
İnfaz
MADDE 167.- 160 õncõ maddede yazõlõ suçlardan dolayõ mahkûm olanlar, Fona veya
Hazineye olan borçlarõ ve tazminatlarõ ödemediği veya bu borçlar ve tazminatlar
malvarlõklarõndan tahsil olunamadõğõ sürece, bunlar hakkõnda koşullu salõverilme hükümleri
uygulanmaz.
--------------------------------------------------------------------! Koşullu Salõverme için bkz. 5275 sayõlõ Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazõ Hakkõnda
Kanun md. 107

ONBEŞİNCİ KISIM
Son Hükümler
Kaldõrõlan ve değiştirilen hükümler
MADDE 168.- A) Bu Kanunun geçici maddelerindeki düzenlemeler hariç olmak üzere,
18.6.1999 tarihli ve 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten
kaldõrõlmõştõr.
B) İkrazatçõlõk hariç ödünç para verme işlerine ve finansal kiralama faaliyetlerine ilişkin
olarak 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayõlõ Hazine Müsteşarlõğõ ile Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ
Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda Kanunda yer alan görev ve yetkilere ilişkin hükümler
yürürlükten kaldõrõlmõştõr.
C) 10.6.1985 tarihli ve 3226 sayõlõ Finansal Kiralama Kanununun;
a) 30 ve 34 üncü maddeleri hariç olmak üzere, diğer maddelerinde yer alan "Bakanlar
Kurulu" ibareleri "Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulu",
b) "Hazine ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõnõn bağlõ bulunduğu Bakanlõk" ibareleri ise
"Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu",

c) 32 nci maddesinin (b) bendi "10 uncu maddesinde belirtilen yönetmelik Bankacõlõk
Düzenleme ve Denetleme Kurulunca,"
Şeklinde değiştirilmiştir.
D) 30.9.1983 tarihli ve 90 sayõlõ Ödünç Para Verme İşleri Hakkõnda Kanun Hükmünde
Kararnamenin;
a) 12 ve 13 üncü maddelerinde yer alan "Müsteşarlõk" ibareleri "Bankacõlõk Düzenleme ve
Denetleme Kurulu",
b) 14 üncü maddesinin birinci fõkrasõ "Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi finansman
şirketleri ve faktoring şirketlerinin faaliyetleri Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
ikrazatçõlarõn faaliyetleri ise Müsteşarlõkça denetlenir.”,
c) 14 üncü maddesinin dördüncü fõkrasõ "Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu
finansman şirketleri ve faktoring şirketlerinden, Hazine Müsteşarlõğõ ise ikrazatçõlardan her
türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir."
Şeklinde değiştirilmiştir.
E) 90 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fõkrasõnda yer alan "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõnõn görüşünü alarak" ibaresi ile
beşinci fõkrasõnda yer alan "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ'nõn da görüşlerini alarak"
ibareleri madde metninden çõkarõlmõştõr.
F) 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayõlõ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ Kanununun 40
õncõ maddesinin (I) numaralõ fõkrasõnõn (b) bendi yürürlükten kaldõrõlmõş ve (II) numaralõ
fõkrasõ ile 44 üncü maddesi aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir.
II - Bankalar ve elektronik ödeme araçlarõnõ çõkaran kuruluşlar dâhil olmak üzere Bankaca
uygun görülecek diğer malî kuruluşlar, Banka nezdinde açõlacak hesaplarda yükümlülükleri
esas alõnarak, nakden zorunlu karşõlõk tesis ederler. Zorunlu karşõlõğa tâbi yükümlülüklerin
kapsamõ, zorunlu karşõlõklarõn oranõ, tesis süresi ve bu yükümlülükler için tesis edilen
karşõlõklara gerektiğinde ödenecek faiz oranõ, mevduat veya katõlõm fonlarõndan olağanüstü
çekilişler ile birleşme, devir ve bölünme hâllerinde yapõlacak işlemler de dâhil olmak üzere
uygulamaya yönelik her türlü usûl ve esaslar Bankaca belirlenir.
Yukarõda belirtilen kuruluşlarõn taahhütlerine karşõ bulunduracaklarõ umumi
disponibilitenin nitelik ve oranõ, gerektiğinde Bankaca tespit edilir.
Bankaca yapõlacak düzenlemeye göre zorunlu karşõlõklarõn Banka nezdindeki hesaplarda
bloke olarak tutulmasõnõn istenmesi hâlinde, bloke hesaplarda tutulan zorunlu karşõlõklar,
hiçbir amaç ve konunun finansmanõ için kullanõlamaz, temlik ve haciz edilemez.
Zorunlu karşõlõklarõn ve umumi disponibilitenin süresinde tesis edilmemesi veya eksik
tesis edilmesi hâlinde Banka, belirleyeceği usûl ve esaslara göre, eksik kõsõm için; Banka
nezdindeki hesaplarda faizsiz mevduat tutulmasõnõ istemeye veya cezaî faiz tahakkuk
ettirmeye yetkilidir. Tahakkuk ettirilen cezaî faiz alacaklarõ, 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn
Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun hükümleri gereğince tahsil edilir. Tahsil edilen cezaî faizler
Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonuna gelir kaydedilir.
Madde 44.- Banka, Türkiye'de faaliyette bulunan mevduat bankalarõ, katõlõm bankalarõ,
kalkõnma ve yatõrõm bankalarõ, finansal holding şirketleri, finansal kiralama şirketleri,
faktoring şirketleri, finansman şirketleri ile Banka ve Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme
Kurulunca belirlenecek diğer malî kuruluşlarõn müşterilerinin risk durumlarõna ilişkin bilgileri
nezdinde toplamak, Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili kuruluşlar ile
paylaşmak üzere Risk Merkezi kurar.

Yukarõda belirtilen kuruluşlar, bankalar bakõmõndan keşide ettikleri protestolar da dâhil
olmak üzere, müşterilerinin risk durumlarõ hakkõnda istenecek her türlü bilgiyi belirlenecek
biçim ve içerikte vermekle yükümlüdür. Risk Merkezinin bütün işlem ve kayõtlarõ gizlidir.
Risk Merkezince sağlanacak bilgilerin biçim ve içeriğine, derlenmesine, paylaşõlmasõna ve
diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun
görüşü alõnmak suretiyle Bankaca belirlenir.
G) 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayõlõ Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A)
fõkrasõnõn birinci paragrafõna aşağõdaki cümle eklenmiştir.
Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu Kurulu
üyeleri için, T.C. Emekli Sandõğõ ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden
kesilmesi şartõ aranmaz.
H) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayõlõ Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fõkrasõ
yürürlükten kaldõrõlmõştõr.
I) 13.6.1945 tarihli ve 4759 sayõlõ İller Bankasõ Kanununun mülga 24 üncü maddesi
aşağõdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Madde 24.- Kredilere ve diğer alacaklara karşõlõk ayrõlmasõna ilişkin yükümlülük
24.4.2003 tarihinden itibaren Banka hakkõnda uygulanmaz.
İ) 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayõlõ Harcõrah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendinde
yer alan "Bankalar Yeminli Murakõp ve Murakõp Yardõmcõlarõ" ibaresinden sonra gelmek
üzere "Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli Bankacõlõk Uzmanõ, Hukuk
Uzmanõ ve Bilişim Uzmanõ ile bunlarõn yardõmcõlarõ" ibaresi eklenmiştir.
J) 11.1.1954 tarihli ve 6219 sayõlõ Türkiye Vakõflar Bankasõ Türk Anonim Ortaklõğõ
Kanununun 6 ncõ maddesi ile 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fõkralarõ aşağõdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 6.- Hisse senetleri (A), (B), (C) ve (D) gruplarõna ayrõlmõş olup; nama yazõlõdõr.
Bankanõn İdare Meclisi Genel Müdürle birlikte, toplam dokuz üyeden oluşur. Her grubun
İdare Meclisinde sahip olacağõ üye sayõsõ Banka ana sözleşmesinde gösterilir.
(A) grubu üyelerinden biri Vakõflar Genel Müdürlüğünü temsil etmek üzere Başbakan
tarafõndan, (A) grubunun diğer üyeleri ile (B), (C) ve (D) grubu üyeleri Genel Kurulca seçilir.
Bu maddenin (B), (C). (D) ve (E) fõkralarõnõn yürürlüğe girişi için bkz. md. 170

Mülga kanunlara yapõlan atõflar
MADDE 169.- Diğer kanunlarda mülga 3182 sayõlõ Bankalar Kanunu ve bu Kanunla
yürürlükten kaldõrõlan 4389 sayõlõ Bankalar Kanununa yapõlan atõflar bu Kanunun ilgili
maddelerine yapõlmõş sayõlõr.
Diğer kanunlarda ve mülga 3182 sayõlõ Bankalar Kanunu ve bu Kanunla yürürlükten
kaldõrõlan 4389 sayõlõ Bankalar Kanununda özel finans kurumlarõna yapõlan atõflar, katõlõm
bankalarõna yapõlmõş sayõlõr.
GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanuna göre çõkarõlacak yönetmelik, tebliğ ve kararlar
yürürlüğe girinceye kadar, kaldõrõlan hükümlere dayanõlarak çõkarõlan düzenlemelerin, bu
Kanuna aykõrõ olmayan hükümlerinin uygulanmasõna devam olunur.
Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler bir yõl içerisinde yürürlüğe konulur.
GEÇİCİ MADDE 2.- 12.5.2001 tarih ve 4672 sayõlõ Kanunun geçici 2/a maddesi
hükümleri saklõdõr.
GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Kurum tarafõndan daha önce
faaliyet izni verilmiş olan tüm bankalar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki

kanunlara uygun olarak yapmakta olduklarõ faaliyetlerine devam ederler. Bankalar bu
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, iki ay içinde faaliyet gösterdikleri alanlarõ bildiren
beyannameyi Kuruma verirler. Bankalar, faaliyetlerini bu Kanunun 4 üncü maddesi
kapsamõndaki faaliyet konularõnõ genişletmeden önce Kurumdan izin almak zorundadõr.
Bankalar ve finansal holding şirketleri durumlarõnõ, bu Kanun hükümlerine bir yõl içinde
intibak ettirmek zorundadõr.
Halen faaliyette bulunan özel finans kurumlarõ, bir yõl içerisinde ticaret unvanlarõnõ katõlõm
bankasõ ibaresini de kapsayacak şekilde değiştirmek ve mevcut durumlarõnõ Kanunun finansal
raporlamayla ilgili hükümlerine intibak ettirmek zorundadõr. Özel Finans Kurumlarõ Birliği
Türkiye Katõlõm Bankalarõ Birliği olarak addolunur ve bu Kanunun hükümlerine tâbi olup, üç
ay içinde durumunu bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir.
GEÇİCİ MADDE 4.- Kurumca yetkilendirilen Bağõmsõz denetim kuruluşlarõ durumlarõnõ
31.12.2006 tarihine kadar 36 ncõ madde hükmüne uygun hale getirmek zorundadõr.
GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fõkrasõndaki yüzde
yirmibeşlik oran, bir risk grubuna kullandõrõlabilecek krediler yönünden, 31.12.2005 tarihine
kadar yüzde otuzbeş, 1.1.2006 tarihinden itibaren yüzde yirmibeş olarak; yüzde yirmilik oran,
31.12.2005 tarihine kadar yüzde otuzbeş, 1.1.2006 tarihinden 31.12.2006 tarihine kadar yüzde
yirmibeş, 1.1.2007 tarihinden itibaren yüzde yirmi olarak uygulanõr.
Bu Kanunun 54 üncü maddesindeki kredi sõnõrlarõna ilişkin hesaplamalarda ortaklõk
paylarõ; 2005 yõlõnda yüzde kõrk, 2006 yõlõnda yüzde elli, 2007 yõlõnda yüzde altmõş, 2008
yõlõnda yüzde yetmişbeş, 2009 yõlõnda yüzde doksan, 1.1.2010 tarihinden itibaren yüzde yüz
oranõnda dikkate alõnõr.
GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarõyla, iştirak tutarlarõ
Kanunun 56 ncõ maddesinin birinci fõkrasõnda belirtilen oranlarõn altõnda olan kredi
kuruluşlarõ, hiçbir şekil ve surette bu maddede yer alan oranlarõ aşamazlar. Aynõ tarih
itibarõyla iştirak tutarlarõ Kanunda belirtilen oranlardan herhangi birini aşan kuruluşlar, aşõm
tutarlarõnõ, 31.12.2005 tarihine kadar yüzde yirmisini, 31.12.2006 tarihine kadar yüzde kõrkõnõ,
31.12.2007 tarihine kadar yüzde altmõşõnõ, 31.12.2008 tarihine kadar yüzde seksenini,
31.12.2009 tarihine kadar yüzde yüzünü itfa etmek suretiyle giderirler.
GEÇİCİ MADDE 7.- 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi
kapsamõnda sandõk ve vakõflarõ bulunan bankalar durumlarõnõ 31.12.2007 tarihine kadar 58
inci madde hükmüne uygun hale getirmek zorundadõrlar.
GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunun yayõmõ tarihinden önce Kuruma yarõşma ve yeterlilik
sõnavõyla alõnmõş; avukat (Kurum uzman yardõmcõsõ) ve Kurum uzman yardõmcõlarõ,
bankacõlõk uzman yardõmcõsõ olarak atanõr. Kurumda yeterlik sõnavõnõ geçerek avukat (Kurum
Uzmanõ) ve Kurum Uzmanõ unvanõnõ kazanmõş olanlar bankacõlõk uzmanlõğõna atanõr.
Bunlarõn Kurumda çalõştõklarõ süreler bankacõlõk uzman yardõmcõlõğõ ve bankacõlõk
uzmanlõğõnda geçmiş sayõlõr.
Bu Kanunun yayõmõ tarihinde Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görev
yapan personelden; Kurum Uzmanõ olarak görev yapmõş ve geldikleri kurumlarda mesleğe
özel yarõşma sõnavõyla alõnmõş ve yeterlik sõnavõnda başarõlõ görülerek uzman, müfettiş ve
benzeri unvanlarda görev yapmõş olanlar ile en az doktora derecesine sahip olanlar bankacõlõk
uzmanlõğõna atanmõş sayõlõrlar. Bunlarõn geldikleri kurumlarda uzman, müfettiş ve benzeri
unvanlarda ve Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumunda çalõştõklarõ süreler bankacõlõk
uzmanlõğõnda geçmiş sayõlõr. Bu Kanunun yayõmõ tarihinden önce başka kurumlardan naklen
atanmõş bankalar yeminli murakõp ve yardõmcõlarõnõn geldikleri kurumlarda çalõştõklarõ süreler
Kurumda geçmiş sayõlõr.

Bu maddenin birinci ve ikinci fõkrasõnda zikredilen Kurum uzmanlarõ dõşõnda kalan
Kurum uzmanlarõ ve avukatlar aynõ kadro unvanlarõyla görevlerine devam ederler. Bu
kadrolara bir daha atama yapõlmaz. Bu kişiler görevde kaldõklarõ sürece bankacõlõk
uzmanlarõnõn aylõk, malî, sosyal ve emeklilik haklarõndan aynen yararlanõrlar.
GEÇİCİ MADDE 9.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki Hazine Müsteşarlõğõnõn
3226 sayõlõ Finansal Kiralama Kanunu hükümleri ile 90 sayõlõ Ödünç Para Verme İşleri
Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararnamenin ikrazatçõlõk dõşõndaki hükümlerinin
uygulanmasõyla ilgili personeli, muvafakatlarõ alõnmak kaydõyla ve 1.1.2006 tarihine kadar
talep etmeleri hâlinde Kuruma naklen atanõr. Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, Müsteşarlõğõn
ilgili personelinden yurt dõşõ teşkilatõnda görev yapan veya uluslararasõ kuruluşlarda görevli
bulunan, lisans üstü eğitim nedeniyle yurt dõşõnda bulunan veya askerlik ya da sair nedenlerle
ücretsiz izinli olanlarõn naklen atanma haklarõ saklõdõr. Süresi içinde kullanõlmayan haklar
geçersiz olur.
Hazine Müsteşarlõğõndan naklen atanacak ilgili personelden, yaş şartõ dõşõndaki şartlarõ
taşõyan ve Kurulca belirlenecek usûl ve esaslara göre en az üç yõllõk hizmeti bulunanlar
bankacõlõk uzmanõ, üç yõldan az hizmeti olanlar bankacõlõk uzman yardõmcõsõ olarak atanõr.
Bunlarõn geldikleri kurumda çalõştõklarõ süreler bankacõlõk uzman ve uzman yardõmcõlõğõnda
geçmiş sayõlõr. Naklen atanan personelden Müsteşarlõğa karşõ mecburi hizmet yükümlülüğü
bulunanlarõn Kurumda geçirdikleri süreler bu yükümlülüklerin ifasõnda dikkate alõnõr.
Bu maddenin birinci fõkrasõ hükmüne göre Hazine Müsteşarlõğõndan naklen atamasõ
yapõlan personelin kadrolarõ hiçbir işleme gerek kalmaksõzõn iptal edilerek, 190 sayõlõ Kanun
Hükmünde Kararnameye ekli cetvelin Hazine Müsteşarlõğõna ait bölümünden çõkartõlmõş
sayõlõr.
Kurum veya Fon personeli iken Fonda veya Kurumda geçici olarak görevlendirilen
personel, bu Kanunun yayõmõ tarihinden itibaren üç ay içerisinde kurumlarõna iade
edilmemeleri hâlinde bulunduklarõ Kurumda veya Fonda durumlarõna uygun kadro veya
pozisyonlara atanõrlar. Bunlara ödenecek farklar hakkõnda geçici 20 nci maddenin ikinci
fõkrasõ hükümleri uygulanõr.
GEÇİCİ MADDE 10.- Bu Kanun yayõmlandõğõ tarihte halen Fonda çalõşmakta olan
personelden, Kanun ile Fona verilen aslî ve sürekli görevler ile diğer hizmetleri yürütecek
olanlar, öğrenim durumlarõ, hizmet süreleri ve Fon Kurulu tarafõndan belirlenecek diğer
hususlar dikkate alõnarak bu Kanuna ekli (II) ve (III) sayõlõ cetvellerde yer alan kadro ve
pozisyonlara atanõr.
GEÇİCİ MADDE 11.- Bu Kanunun yayõmõ tarihinden önce, 26.12.2003 tarihine kadar
temettü hariç ortaklõk haklarõ ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacõlõk
işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya
Kurul tarafõndan kaldõrõlarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafõndan tasfiye
işlemleri başlatõlan bankalar hakkõnda başlatõlan işlemler sonuçlanõncaya ve her türlü Fon
alacaklarõ tahsil edilinceye kadar bu Kanunla yürürlükten kaldõrõlan 4389 sayõlõ Kanunun 14,
15, 15/a, 16, 17, 17/a ve 18 inci maddeleri, ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncõ maddeleri ile geçici 4 üncü
maddesi hükümlerinin uygulanmasõna devam edilir.
Bu Kanunun yayõmõ tarihinden önce haklarõnda bu Kanunla yürürlükten kaldõrõlan 4389
sayõlõ Kanun gereği mal bildiriminde bulunmasõ gerekenlerin, bildirimde belirtmedikleri veya
gerçeğe aykõrõ olarak bildirdikleri her türlü taşõnõr ve taşõnmaz mal, hak ve alacak ile gelir ve
harcamalar da haksõz mal edinme hükümlerine tâbidir. Haksõz mal edinmediğini ispat edene
bu hüküm uygulanmaz.
Bu Kanunun yayõmõ tarihinden önce mülga 3182 sayõlõ Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci
maddeleri ile bu Kanunla yürürlükten kaldõrõlan 4389 sayõlõ Bankalar Kanununun 14 üncü
maddesi uyarõnca işlem yapõlan bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye işlemi

başlatõlan bankalar hakkõnda bu Kanunla yürürlükten kaldõrõlan 4389 sayõlõ Kanunun 14 üncü
maddesinin (5) ve (6) numaralõ fõkralarõ hükümlerinin uygulanmasõna devam edilir.
GEÇİCİ MADDE 12.- 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayõlõ Kanunun 2 nci maddesinin (a)
bendinin (6) numaralõ alt bendi; bu Kanunun 134 üncü maddesinin dokuzuncu, onuncu,
onbirinci, onikinci ve onüçüncü fõkralarõ, 136 ncõ maddesi, 137 nci maddesi, 138 inci
maddesinin ikinci fõkrasõ ve geçici 10 uncu maddesinin ikinci fõkrasõ, 71 inci maddesinin
birinci fõkrasõnõn (e) bendi hükümlerine göre faaliyet izni kaldõrõlan veya Fona devredilen
bankalar ile 26.12.2003 tarihine kadar temettü hariç ortaklõk haklarõ ile yönetim ve denetimi
Fona intikal eden ve/veya bankacõlõk işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri
ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafõndan kaldõrõlarak tasfiyeleri Fon eliyle
yürütülen veya Fon tarafõndan tasfiye işlemleri başlatõlan bankalar hakkõnda uygulanõr.
GEÇİCİ MADDE 13.- Sermayesinin yarõdan fazlasõ kamu kurum ve kuruluşlarõna ait
olan ya da hisselerinin çoğunluğu üzerinde bu kurum ve kuruluşlarõn idare ve temsil yetkisi
bulunan ve özel kanunla kurulmuş bankalarda (Tasfiye Hâlinde T. Emlak Bankasõ A.Ş. dâhil )
26.12.2003 tarihinden önce bankacõlõk teamüllerine göre teminatlõ ve/veya yetersiz teminatlõ
kredi kullanõp da vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş, süresi uzatõlmamõş veya yeniden
yapõlandõrõlmamõş kredileri kullananlar ya da yeniden yapõlandõrma şartlarõnõ ihlal edenler ile
münferit veya karşõlõklõ verilen banka teminat mektuplarõ, kabul kredileri ve avaller, taşõnõr ve
taşõnmaz rehni, ipotek, üst hakkõ, intifa hakkõ ve oturma hakkõ gibi her türlü sõnõrlõ aynî hak
tesisine ilişkin sözleşmeden doğan haklarõn da diğer bankalarõn ve üçüncü kişilerin
muvazaadan arî haklarõ aleyhine olmamak üzere Fon alacaklarõnõn tahsiline ilişkin 123, 134,
136, 137, 138, 140, 142 ve 165 inci madde hükümleri, tasarrufun iptali davalarõnda aciz
vesikasõ şartõ aranmamasõ, tüzel kişilerin kanunî temsilcileri ile borçlu ve borçla diğer
ilgililerin yurt dõşõna çõkmasõnõ yasaklama dâhil bankalarõnca uygulanõr.
GEÇİCİ MADDE 14.- 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayõlõ Kanunun 2 nci maddesinin (a)
bendinin (6), (7) ve (8) numaralõ bentleri ile bu Kanunla yürürlükten kaldõrõlan 4389 sayõlõ
Kanunun 15/a maddesi ve 22 nci maddesinin (4) numaralõ fõkrasõnda sayõlan ceza ve hukuk
davalarõnõ kovuşturan, soruşturan ve yürüten Cumhuriyet savcõlarõ ile hâkimler bu işleri
ivedilikle yürütürler ve görevleri süresince disiplin nedenleri hariç mazeretleri ve istemleri
olmadõkça üç yõl süre ile başka bir yere veya göreve atanamazlar. Görev süresi dolanlar tekrar
atanabilirler.
GEÇİCİ MADDE 15.- Bu Kanunun yayõmõ tarihinden önce iflas etmiş olan bankalarõn
tasfiyesi, tekemmül ettirilen işlemler ve yapõlan sõra cetvelleri saklõ kalmak kaydõyla iflas
idareleri tarafõndan bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. Bu maddenin uygulanmasõnda iflas
idareleri bu Kanunun 106 ncõ ve 140 õncõ maddesinde Fona verilen yetkileri haizdir.
GEÇİCİ MADDE 16.- Bu Kanun ile Fon alacağõnõn tahsili bakõmõndan yarar görülerek
zamanaşõmõ ve diğer konularda Fon lehine getirilen hükümler makable şamildir.
GEÇİCİ MADDE 17.- Kurul Başkanõ ve Fon Kurulu Başkanõ hariç olmak üzere, Kurula
ve Fon Kuruluna ilk atanan üyelerin üçte biri iki yõlda bir yenilenir. İkinci yõlõn sonunda kur'a
sonucu üyelikleri sona eren üyeler bir defalõğõna tekrar atanabilir.
GEÇİCİ MADDE 18.- Bu Kanunun yayõmõnõ izleyen bir ay içerisinde mülga 4389 sayõlõ
Kanunla kurulan Güvence Fonu tutarlarõ Fona devredilir.
GEÇİCİ MADDE 19.- Bu Kanunun 100 üncü maddesinin son fõkrasõ gereğince Kurum
ile Fon tarafõndan müştereken belirlenecek hususlar üç ay içinde belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 20.- Bu Kanun ile yapõlan yeni düzenleme sebebiyle Kurumda görev
unvanlarõ değişmeyenler aynõ unvanlõ kadrolarõna atanmõş sayõlõrlar. Bu şekilde atanan
personele, atandõklarõ tarihteki eski pozisyonlarõna ilişkin olarak almakta olduklarõ aylõk ücret
(fazla mesai ücreti hariç), ikramiye ve benzeri adlarla yapõlan ödemelerin toplam net tutarõ;

atandõklarõ yeni kadrolarõna ilişkin olarak yapõlan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti ve
performansa dayalõ ödül hariç) toplam net tutarõndan fazla olmasõ hâlinde, aradaki fark
atandõklarõ kadroda kaldõklarõ sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksõzõn her ay
tazminat olarak ödenir. İsteğe bağlõ olarak, atandõklarõ kadro unvanõnda herhangi bir
değişiklik olanlarla başka kurumlara geçenlere fark tazminatõ ödenmesine son verilir.
Görev unvanlarõ değişenler veya kaldõrõlanlar Kurumda, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yõl içinde durumlarõna uygun yeni bir kadroya atanõr. Atama işlemi
yapõlõncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir
kadroya atanõncaya kadar eski görev unvanlarõna ait aylõk ücret (fazla mesai ücreti hariç),
ikramiye ve benzeri adlarla yapõlan ödemeleri almaya devam ederler. Atamasõ yapõlan
personelin aylõk ücretleri ile her türlü malî ve sosyal haklarõnda meydana gelen farklar
hakkõnda da birinci fõkra hükmü uygulanõr.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan Kurul Başkan ve üyelerinin
üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam eder. Kurul Başkan ve üyelerinin ücretleri ile
her türlü malî ve sosyal haklarõnda görevde bulunduklarõ sürece bu Kanunda yapõlan
düzenlemeler sebebiyle meydana gelen farklar hakkõnda da birinci fõkra hükmü uygulanõr.
Yukarõdaki hükümler, Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile bu Kanuna ekli (II) sayõlõ cetvelde
belirtilen kadrolara atanacak personel hakkõnda da uygulanõr.
Kamu kurum ve kuruluşlarõ ile Merkez Bankasõ personeli iken Kurumda veya Fonda
görev alanlar istekleri hâlinde ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yõl içinde
talepte bulunmalarõ kaydõyla, geldikleri kurumlarda durumlarõna uygun bir göreve atanõrlar.
Bu takdirde, Kurumda veya Fonda geçirdikleri süreler tâbi olduklarõ kanun hükümlerine göre
hizmetlerinde değerlendirilir.
GEÇİCİ MADDE 21.- Bu Kanun uyarõnca, 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununa tâbi
olan Kurum ve Fon personelinin Kurum ve Fonda geçen hizmet süreleri, öğrenim durumu
itibarõyla yükselebilecekleri dereceyi aşmamak koşuluyla 657 sayõlõ Kanunun ek geçici 1, 2 ve
3 üncü maddeleri ile 2.2.2005 tarihli ve 5289 sayõlõ Kanun hükümleri dikkate alõnarak
kazanõlmõş hak aylõk derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.
Bu suretle 5434 sayõlõ Kanuna tâbi olan personelin kazanõlmõş hak aylõk derecelerinde
değerlendirilemeyen geçmiş hizmet süreleri emekli keseneğine esas aylõklarõnda
değerlendirilir.
Söz konusu personele, iş mevzuatõna göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin
önceden kõdem tazminatõ ödenmiş süreleri hariç kõdem tazminatõna hak kazanacak şekilde
geçmiş olan hizmet süreleri 5434 sayõlõ Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandõğõ Kanunu
hükümlerine göre emekli sandõğõ ikramiyelerinin hesabõnda dikkate alõnõr.
GEÇİCİ MADDE 22.- T.C. Emekli Sandõğõ dõşõndaki sosyal güvenlik kurumlarõndan
emekli olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul ve Fon Kurulu üyeliklerine
atananlardan T.C. Emekli Sandõğõyla ilişkilendirilmelerini isteyenler, göreve başladõklarõ
tarihi takip eden aybaşõndan itibaren T.C. Emekli Sandõğõ ile ilişkilendirilirler. Bu süreye ait
emekli kesenek ve karşõlõklarõ genel esaslara göre T.C. Emekli Sandõğõna ödenir.
GEÇİCİ MADDE 23.- 506 sayõlõ Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamõndaki bankalar,
sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odalarõ, sanayi odalarõ, borsalar veya bunlarõn teşkil
ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandõklarõn iştirakçileri ile malûllük, yaşlõlõk
ve ölüm sigortasõndan aylõk veya gelir bağlanmõş olanlar ile bunlarõn hak sahipleri herhangi
bir işleme gerek kalmaksõzõn bu maddenin yayõmõ tarihinden itibaren üç yõl içinde Sosyal
Sigortalar Kurumuna devredilerek 506 sayõlõ Kanun kapsamõna alõnõr. Devir tarihi itibarõyla
sandõk iştirakçileri 506 sayõlõ Kanun kapsamõnda sigortalõ sayõlõrlar.

Devre esas olmak üzere Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ, Maliye Bakanlõğõ, Hazine
Müsteşarlõğõ, Devlet Plânlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ, Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme
Kurumu, Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sandõk iştirakçilerini
istihdam eden kuruluş ve sandõğõ temsilen birer üyenin katõlõmõyla oluşturulacak komisyonca
her bir sandõk için sandõktan ayrõlan iştirakçiler de dâhil olmak üzere, devir tarihi itibarõyla
devredilen kişilerle ilgili olarak, sandõklarõn 506 sayõlõ Kanun kapsamõndaki gelir ve giderleri
dikkate alõnarak yükümlülüğünün peşin değeri hesaplanõr. Peşin değerin aktüeryal hesabõnda
kullanõlacak teknik faiz oranõ olarak 30.6.2005 tarihi itibarõyla en uzun vadeli iskontolu Yeni
Türk Lirasõ cinsinden ihraç edilmiş Devlet iç borçlanma senedinin ihraç anõndaki nominal faiz
oranõnõn Orta Vadeli Programda açõklanan tüketici fiyat indeksi yõl sonu enflasyon hedefi
kullanõlarak reel hale getirilen faiz oranõ esas alõnarak belirlenir.
Belirlenen peşin değer, onbeş yõldan fazla olmamak üzere, yõllõk eşit taksitlerle her yõl için
ayrõ ayrõ Hazine Müsteşarlõğõnca açõklanacak Yeni Türk Lirasõ cinsinden iskontolu ihraç
edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin yõllõk ortalama nominal faizi üzerinden sandõklardan
ve bu sandõk iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlardan müteselsilen Sosyal Sigortalar
Kurumunca 506 sayõlõ Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Devir işlemi tamamlanõncaya kadar, sandõk iştirakçilerine sağlanan sosyal sigorta
yardõmlarõ ile işirakçilerin primlerinin tahsiline ilgili sandõk mevzuat hükümlerine göre
sandõklarca devam edilir.
Bu madde kapsamõndaki yükümlülüklerin devrinden sonra sandõklar, 506 sayõlõ Kanunun
öngördüğü sosyal haklarõnõn ve ödemelerinin üzerinde sağladõklarõ sosyal sigorta haklarõna ve
ödemelerine devam edebilirler.
Devralõnan iştirakçilerin hizmet yõllarõ ve primleri ödemek veya ödenmiş olmak suretiyle
506 sayõlõ Kanuna göre emsallerine uygun olarak intibaklarõnõn yapõlmasõ da dâhil olmak
üzere, bu maddenin uygulanmasõna ilişkin usûl ve esaslar, Komisyonun önerisi üzerine
Bakanlar Kurulu kararõ ile belirlenir.
Söz konusu sandõklar ve sandõk iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar ile kurum bu
madde uygulamasõna ilişkin tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçtan
muaftõr.
GEÇİCİ MADDE 24 – (5472 sayõlõ Kanunun 2. maddesi ile eklenmiştir.
Y.g.:14.3.2006) Banka tarafõndan yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi mevduat tutarõ
ile Fon tarafõndan tespit edilen mevduat tutarõ arasõnda bir fark bulunmasõ nedeniyle bu
maddenin yayõmõ tarihinden önce haklarõnda Fon tarafõndan takibat başlatõlmõş kişilerin ve
bankalarõn (iflas kararõ verilmiş olanlar dahil), Fona olan borçlarõndan dolayõ bu Kanun
hükümlerine göre cebri icra yoluyla varlõklarõnõn satõşõndan elde edilen bedelin, bu Kanunun
134 üncü maddesinin sekizinci fõkrasõ uyarõnca yapõlan garameten dağõtõmõ sonrasõnda Fon
payõna düşen kõsmõ, yukarõdaki nedene dayanõlarak Fon tarafõndan haklarõnda takibat
başlatõlmõş kişilerin ve bankanõn Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarõna olan 6183 sayõlõ
Kanun kapsamõndaki borçlarõna ödenmek üzere bir hesapta toplanõr. Bankanõn ve bu madde
kapsamõndaki kişilerin, Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarõna olan 6183 sayõlõ Kanun
kapsamõndaki borçlarõnõn ödenmesinden sonra kalan tutar, Fon alacağõna mahsup edilir. Bu
madde hükmü, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapõlan satõşlar için de uygulanõr.
GEÇİCİ MADDE 25 – (5472 sayõlõ Kanunun 2. maddesi ile eklenmiştir.
Y.g.:14.3.2006) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Fon tarafõndan satõş ilânõ
verilmiş, satõşõ gerçekleşmiş ancak ihale bedelinin alacaklõlara dağõtõmõ sonuçlanmamõş
satõşlar ile 31/12/2006 tarihine kadar ilân edilecek satõşlar kapsamõnda yapõlacak teslimlerde,
3065 sayõlõ Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralõ fõkrasõnõn (m)

bendi uyarõnca istisna uygulanacak kõsmõn hesaplanmasõnda, 5411 sayõlõ Kanunun bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümlerine göre Fona intikal etmesi gereken
tutar esas alõnõr.
Yürürlük
MADDE 170.- Bu Kanunun; 90 ve 91 inci maddeleri bu Kanunun yayõmõ tarihinden
itibaren iki ay içinde, 168 inci maddesinin (B), (C), (D) ve (E) fõkralarõ 1.1.2006 tarihinde,
diğer maddeleri yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 171.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(I)

SAYILI CETVEL

KURUMU: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
SINIF
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
AH
SH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH

UNVAN
Başkan Yardõmcõsõ
Başkanlõk Müşaviri
Daire Başkanõ
Kõdemli Bankalar Yeminli Başmurakõbõ
Kõdemli Bankacõlõk Başuzmanõ
Bankalar Yeminli Başmurakõbõ
Bankacõlõk Başuzmanõ
Başuzman
Kurum Uzmanõ
Müdür
Avukat
Doktor
Uzman
Şef
Dava Takip Memuru
Sekreter
BankalarYeminli Başmurakõbõ
Bankacõlõk Başuzmanõ
Başuzman
Kurum Uzmanõ
Müdür
Uzman
Savunma Uzmanõ
Şef
Memur
Sekreter
Şoför
Bankalar Yeminli Başmurakõbõ
Bankacõlõk Başuzmanõ
Bankalar Yeminli Murakõbõ
Bankacõlõk Uzmanõ
Başuzman
Kurum Uzmanõ
Uzman
Şef
Memur

DERECE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ADET
3
5
10
30
20
9
4
8
4
2
1
1
5
3
1
1
8
4
4
8
2
2
1
2
2
1
2
13
12
20
10
4
4
5
1
2

GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
AH
TH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
YH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
YH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
AH
TH
GİH
GİH
GİH
GİH
TH
GİH
YH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
AH
GİH
SH
GİH
GİH
GİH
GİH
TH
GİH
GİH

Sekreter
Bankalar Yeminli Murakõbõ
Bankacõlõk Uzmanõ
Kurum Uzmanõ
Avukat (Kurum Uzmanõ)
Avukat
Mühendis
Uzman
Şef
Memur
Sekreter
Şoför
Hizmetli
BankalarYeminli Murakõbõ
Bankacõlõk Uzmanõ
Bankacõlõk Uzman Yardõmcõsõ
Kurum Uzmanõ
Uzman
Şef
Santral Memuru
Memur
Sekreter
Şoför
Dağõtõcõ
Bankalar Yeminli Murakõbõ
Bankacõlõk Uzmanõ
Hukuk Uzmanõ
Bilişim Uzmanõ
Bankacõlõk Uzman Yardõmcõsõ
Kurum Uzmanõ
Avukat
Mimar
Mütercim-Tercüman
Şef
Kütüphaneci
Sekreter
Teknisyen
Şoför
Dağõtõcõ
BankalarYeminli Murakõbõ
Bankacõlõk Uzmanõ
Hukuk Uzmanõ
Bilişim Uzmanõ
Bankalar Yeminli Murakõp Yardõmcõsõ
Bankacõlõk Uzman Yardõmcõsõ
Kurum Uzmanõ
Avukat
Mütercim-Tercüman
Doktor
Şef
Kütüphaneci
Memur
Sekreter
Teknisyen
Şoför
Bankalar Yeminli Murakõp Yardõmcõsõ

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8

3
30
10
7
1
1
1
3
3
7
2
4
1
30
15
2
4
5
1
1
1
1
4
1
45
40
10
15
5
4
1
1
2
3
1
2
2
2
1
45
30
10
15
10
5
1
1
4
1
2
1
1
10
2
3
30

GİH
TH
GİH
GİH
TH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
AH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
SH
GİH
GİH
TH

Bankacõlõk Uzman Yardõmcõsõ
Mühendis
Memur
Sekreter
Teknisyen
Şoför
Bankalar Yeminli Murakõp Yardõmcõsõ
Bankacõlõk Uzman Yardõmcõsõ
Hukuk Uzman Yardõmcõsõ
Bilişim Uzman Yardõmcõsõ
Avukat
Mütercim-Tercüman
Dava Takip Memuru
Memur
Şoför
Santral Memuru
Hemşire
Şoför
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Teknisyen

8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
12

23
4
3
9
3
1
45
20
15
30
3
4
2
5
2
1
1
1
1
3

SH
YH
GİH
GİH
GİH
YH
YH

Hemşire
Dağõtõcõ
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Santral Memuru
Memur
Dağõtõcõ
Hizmetli

12
12
12
13
13
13
13

1
2
4
2
2
3
4

GENEL TOPLAM

851

(II)

SAYILI CETVEL

KURUMU: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
SINIFI
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
AH
AH
AH
AH
AH
AH

UNVANI
Başkan Yardõmcõsõ
Daire Başkanõ
Başkanlõk Müşaviri
Müdür
Müdür
Müdür
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi Yardõmcõsõ
Denetçi Yardõmcõsõ
Denetçi Yardõmcõsõ
Avukat
Avukat
Avukat
Avukat
Avukat
Avukat

DERECESİ
1
1
1
1
3
4
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
1
2
3
4
5
6

ADET
2
10
5
2
1
1
2
2
1
1
1
3
5
1
4
5
3
2
3
5
17
14

AH
AH
AH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH

Avukat
Avukat
Avukat
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman Yardõmcõsõ
Uzman Yardõmcõsõ

7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GENEL TOPLAM

415

(III)

SAYILI CETVEL

KURUMU: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
POZİSYON UNVANI
İdarî Personel
Destek Personeli
TOPLAM

30
32
24
15
15
16
30
30
40
40
40
13

ADEDİ
120
35
155

