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Madde: 1, 2

BANKACILIK KANUNU*

Kanun No : 5411

Kabul Tarihi : 19 Ekim 2005

Resmi Gazete : 1 Kas m 2005 tarih ve 25983 mükerrer say l

B R NC  KISIM 
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1.- Bu Kanunun amac , finansal piyasalarda güven 

ve istikrar n sa lanmas na, kredi sisteminin etkin bir ekilde 
çal mas na, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin ko-
runmas na ili kin usûl ve esaslar  düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2.- Türkiye’de kurulu mevduat bankalar , kat l m 

bankalar , kalk nma ve yat r m bankalar , yurt d nda kurulu 
bu nitelikteki kurulu lar n Türkiye’deki ubeleri, finansal hol-
ding irketleri, Türkiye Bankalar Birli i, Türkiye Kat l m Ban-
kalar  Birli i, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonu ve bunlar n faaliyetleri bu 
Kanun hükümlerine tâbidir.

* 5472, 5667, 5754, 5766 ve 6111 say l  Kanunlar ile de i tirilmi tir.
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Madde: 2, 3

Özel kanunlarla kurulmu  olan bankalar hakk nda da ka-
nunlar nda yer alan hükümler sakl  kalmak kayd yla bu Ka-
nun hükümleri uygulan r.

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler 
tatbik olunur.

Tan mlar ve k saltmalar

Madde 3.- Bu Kanunun uygulanmas nda;

li kili Bakan: Ba bakan veya görevlendirece i Devlet 
Bakan n ,

Kurul: Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

Kurum: Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

Ba kan: Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
Ba kan n ,

Merkez Bankas : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  
Anonim irketini,

Fon: Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonunu,

Fon Kurulu: Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonu Kurulunu,

Fon Ba kan : Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonu Kurulu 
Ba kan n ,

Kredi kurulu u: Mevduat bankalar n  ve kat l m banka-
lar n ,

Kurulu  birlikleri: Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye Ka-
t l m Bankalar  Birli ini,

Banka: Mevduat bankalar  ve kat l m bankalar  ile kalk n-
ma ve yat r m bankalar n ,
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Madde: 3

Mevduat bankas : Bu Kanuna göre kendi nam ve hesa-
b na mevduat kabul etmek ve kredi kulland rmak esas olmak 
üzere faaliyet gösteren kurulu lar ile yurt d nda kurulu bu 
nitelikteki kurulu lar n Türkiye’deki ubelerini,

Kat l m bankas : Bu Kanuna göre özel cari ve kat lma he-
saplar  yoluyla fon toplamak ve kredi kulland rmak esas ol-
mak üzere faaliyet gösteren kurulu lar ile yurt d nda kurulu 
bu nitelikteki kurulu lar n Türkiye’deki ubelerini,

Kalk nma ve yat r m bankas : Bu Kanuna göre mevdu-
at veya kat l m fonu kabul etme d nda; kredi kulland rmak 
esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla 
kendilerine verilen görevleri yerine getiren kurulu lar ile yurt 
d nda kurulu bu nitelikteki kurulu lar n Türkiye’deki ube-
lerini,

Finansal holding irketi: çlerinden en az bir tanesi 
bir kredi kurulu u olmak art yla ba l  ortakl klar n n tümü 
veya ço unlu u kredi kurulu u veya finansal kurulu  olan 
irketi,

ube: Elektronik i lem cihazlar ndan ibaret birimler ha-
riç olmak üzere, bankalar n ba ml  bir parças n  olu turan 
ve bu kurulu lar n faaliyetlerinin tamam n  veya bir k sm n  
kendi ba na yapan, sabit ya da seyyar bürolar gibi her türlü 
i yerini,

Merkez ube: Yurt d nda kurulu bir bankan n Türkiye’de 
açt  ubeyi, birden fazla ubenin olmas  hâlinde ise Kuru-
ma bildirilecek ve Kurulca onaylanacak ubeyi,

Fon bankas : Mülga 3182 say l  Bankalar Kanunu, bu Ka-
nunla yürürlükten kald r lan 4389 say l  Bankalar Kanunu ve 
bu Kanun uyar nca temettü hariç ortakl k haklar  ile yönetimi 
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Madde: 3

ve denetimi Fona intikal eden bankalar ile Fonun ço unluk 
hissesine sahip oldu u bankalar ,

Finansal kurulu : Kredi kurulu lar  d nda kalan ve si-
gortac l k, bireysel emeklilik veya sermaye piyasas  faaliyet-
lerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet konu-
lar ndan en az birini yürütmek üzere kurulan kurulu lar ile 
kalk nma ve yat r m bankalar  ve finansal holding irketlerini,

Kontrol: Bir tüzel ki inin; sermayesinin, asgarî yüzde elli-
birine sahip olma art  aranmaks z n, ço unlu una do rudan 
veya dolayl  olarak sahip olunmas  veya bu ço unlu a sahip 
olunmamakla birlikte imtiyazl  hisselerin elde bulundurulma-
s  veya di er hissedarlarla yap lan anla malara istinaden oy 
hakk n n ço unlu u üzerinde tasarrufta bulunulmas  suretiy-
le veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara 
esas ço unlu unu atayabilme ya da görevden alma gücünün 
elde bulundurulmas n ,

Ana ortakl k: Kontrolündeki ortakl klar ile Kurul taraf ndan 
belirlenen usûl ve esaslarla tan mlanan ortakl klar n finansal 
tablolar n  kendi nezdinde konsolide eden banka veya finan-
sal holding irketini,

Ba l  ortakl k: Ana ortakl n kontrolü alt nda faaliyet gös-
teren ortakl klar ,

Nitelikli pay: Bir ortakl n sermayesinin veya oy haklar -
n n do rudan veya dolayl  olarak yüzde on veya daha fazla-
s n  te kil eden paylar ile bu oran n alt nda olsa dahi yönetim 
kurullar na üye belirleme imtiyaz  veren paylar ,

Hâkim ortak: Bir ortakl  do rudan ya da dolayl  ola-
rak, tek ba na veya birlikte kontrol eden gerçek veya tüzel 
ki iyi,
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Madde: 3

Yöneticiler: Bankan n yönetim kurulu, denetim komitesi 
ve kredi komitesi ba kan ve üyeleri ile genel müdür, genel 
müdür yard mc lar  ve imza yetkisine sahip mensuplar ndan; 
bölge müdürleri, ube müdürleri ve genel müdürlük merkez 
te kilat nda yer alan bölüm, k s m, grup ve bunlara e de er 
isimler alt nda faaliyet gösteren birimlerin yöneticilerini,

Mevduat: Yaz l  ya da sözlü olarak veya herhangi bir ekil-
de halka duyurulmak suretiyle ivazs z veya bir ivaz kar l n-
da, istendi inde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere 
kabul edilen paray ,

Tasarruf mevduat : Mevduat bankalar  nezdinde açt r -
lan, gerçek ki ilere ait ve münhas ran çek ke ide edilmesi 
d nda ticari i lemlere konu olmayan mevduat hesaplar n ,

Özel cari hesap: Kat l m bankalar nda aç labilen ve is-
tenildi inde k smen veya tamamen her an geri çekilebilme 
özelli i ta yan ve kar l nda hesap sahibine herhangi bir 
getiri ödenmeyen fonlar n olu turdu u hesaplar ,

Kat lma hesab : Kat l m bankalar na yat r lan fonlar n bu 
kurumlarca kulland r lmas ndan do acak kâr veya zarara 
kat lma sonucunu veren, kar l nda hesap sahibine önce-
den belirlenmi  herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparan n 
aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonlar n olu turdu u 
hesaplar ,

Kat l m fonu: Kat l m bankalar  nezdinde açt r lan gerçek 
ve tüzel ki ilere ait özel cari hesap ve kat lma hesaplar nda 
yer alan paray ,

Destek hizmeti kurulu u: Bankalar n, mevduat veya ka-
t l m fonu kabulü, nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi 
verme ve bu Kanunun uygulamas nda kredi olarak say lan 
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Madde: 3, 4

i lemler d nda kalan faaliyetlerini banka ad na gerçekle ti-
ren; ya da reklam n n yap lmas  hariç olmak üzere mevduat 
veya kat l m fonu kabulü d ndaki faaliyetlerinden herhangi 
birinin pazarlanmas  da dâhil gerçekle tirilmesinde bankaya 
yard mc  nitelikte hizmet veren kurulu lar ,1

K y  bankac l : Bankac l k faaliyetleri, kurulu bulunulan 
ülke harici ile s n rl  tutulan veya ülke genelinde uygulanan 
ekonomik ve malî mevzuata tâbi olmayan ya da kurulu bulu-
nulan ülkede yerle ik olanlardan mevduat ve fon kabulünün 
yasakland  bankac l , ifade eder.

Faaliyet konular
Madde 4.- Bankalar, di er kanunlarda öngörülen hükümler 

sakl  kalmak kayd yla a a da belirtilen faaliyetleri gerçek-
le tirebilirler:

a) Mevduat kabulü.

b) Kat l m fonu kabulü.

c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme i -
lemleri.

d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi i lemleri, muha-
bir bankac l k veya çek hesaplar n n kullan lmas  dahil her 
türlü ödeme ve tahsilat i lemleri.

e) Çek ve di er kambiyo senetlerinin i tiras  i lemleri.

f) Saklama hizmetleri.

g) Kredi kartlar , banka kartlar  ve seyahat çekleri gibi öde-
me vas talar n n ihrac  ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütül-
mesi i lemleri.
1 6111 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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Madde: 4

h) Efektif dahil kambiyo i lemleri; para piyasas  araçlar n n 
al m ve sat m ; k ymetli maden ve ta lar n al m , sat m  veya 
bunlar n emanete al nmas  i lemleri.

i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasas  
araçlar na, mala, k ymetli madenlere ve dövize dayal ; va-
deli i lem sözle melerinin, opsiyon sözle melerinin, birden 
fazla türev arac  içeren basit veya karma k yap daki finansal 
araçlar n al m , sat m  ve arac l k i lemleri.

j) Sermaye piyasas  araçlar n n al m ve sat m  ile geri al m 
veya tekrar sat m taahhüdü i lemleri.

k) Sermaye piyasas  araçlar n n ihraç veya halka arz yo-
luyla sat na arac l k i lemleri.

l) Daha önce ihraç edilmi  olan sermaye piyasas  araçlar -
n n arac l k maksad yla al m sat m n n yürütülmesi i lemleri.

m) Ba kalar  lehine teminat, garanti ve sair yükümlülükle-
rin üstlenilmesi i lemleri gibi garanti i leri.

n) Yat r m dan manl  i lemleri.

o) Portföy i letmecili i ve yönetimi.

p) Hazine Müste arl  ve/veya Merkez Bankas  ve kuru-
lu  birlikleri nezdinde olu turulan bir sözle me kapsam nda 
üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde al m sat m i lemlerine 
ili kin piyasa yap c l .

r) Faktöring ve forfaiting i lemleri.

s) Bankalararas  piyasada para al m sat m  i lemlerine 
arac l k.

t) Finansal kiralama i lemleri.

u) Sigorta acenteli i ve bireysel emeklilik arac l k hizmet-
leri.
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Madde: 4, 5

v) Kurulca belirlenecek di er faaliyetler.
Mevduat bankalar  birinci f kran n (b) ve (t), kat l m banka-

lar  (a), kalk nma ve yat r m bankalar  (a) ve (b) bentlerinde 
belirtilen faaliyetleri gerçekle tiremezler.

Dolayl  pay sahipli i
Madde 5.- Bu Kanunun uygulanmas nda, gerçek ki ilere 

ait dolayl  pay sahipli inin belirlenmesinde, bir gerçek ki i ile 
e  ve çocuklar na ve bunlar n s n rs z sorumlulukla kat ld k-
lar  ortakl klara veya bu ki i veya ortakl klar n ayr  ayr  veya 
birlikte kontrol ettikleri ortakl klara ait paylar birlikte dikkate 
al n r. Tüzel ki ilere ait dolayl  pay sahipli inin belirlenmesin-
de, bunlara ait paylar ile bunlar n kontrol ettikleri ortakl klara 
ait paylar birlikte hesaplan r.

Bu maddenin uygulanmas na ili kin usûl ve esaslar Kurul 
taraf ndan belirlenir.
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Madde: 6

K NC  KISIM 
zne Tâbi lemler

B R NC  BÖLÜM 
Kurulu  ve Faaliyet zinleri

Kurulu  veya Türkiye’de ube ve temsilcilik açma izni
Madde 6.- Türkiye’de bir bankan n kurulmas na veya yurt 

d nda kurulmu  bir bankan n Türkiye’deki ilk ubesinin aç l-
mas na, bu Kanunda öngörülen artlar n yerine getirilmesi 
kayd yla Kurulun en az be  üyesinin ayn  yöndeki oyuyla al -
nacak kararla izin verilir.

zin için yap lacak ba vurulara ve iznin verilmesine ili kin 
usûl ve esaslar Kurulca ç kar lacak yönetmelikle belirlenir. 
zne ili kin karar, ba vurunun yap ld  ya da ba vuruda ek-
siklik bulunmas  hâlinde, istenilen bilgi ve belgelerin tamam-
land  tarihten itibaren üç ay içinde ilgiliye bildirilir. Eksiklik-
lerin alt  ay içinde giderilmemesi hâlinde ba vuru geçersiz 
hale gelir.

Türkiye’de münhas ran k y  bankac l  faaliyetinde bulun-
mak üzere banka kurulmas  veya yurt d nda kurulu ban-
kalarca bu amaçla ube aç lmas , bunlar n faaliyet alanlar  
ile finansal raporlama ve denetim usûlleri ve faaliyetlerinin 
geçici veya sürekli olarak durdurulmas  hususlar  Kurul ka-
rar yla belirlenir.

Yurt d nda kurulu bankalar, mevduat veya kat l m fonu 
kabul etmemek ve Kurulca belirlenecek esaslara göre faali-
yet göstermek kayd yla, Kurulun izni ile Türkiye’de temsilcilik 
açabilirler.
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Madde: 7

Kurulu  artlar  
Madde 7.- Türkiye’de kurulacak bir bankan n;

a) Anonim irket eklinde kurulmas ,

b) Hisse senetlerinin nakit kar l  ç kar lmas  ve tamam -
n n nama yaz l  olmas ,

c) Kurucular n n bu Kanunda belirtilen artlar  haiz ol-
mas ,

d) Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yöne-
tim hükümlerinde belirtilen nitelikleri ve plânlanan faaliyetleri 
gerçekle tirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olmas ,

e) Öngörülen faaliyet konular n n plânlanan malî, yönetim 
ve organizasyon yap s  ile uyumlu olmas ,

f) Nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmi  
sermayesinin en az otuzmilyon Yeni Türk Liras  olmas ,

g) Ana sözle mesinin bu Kanun hükümlerine uygun 
olmas ,

h) Kurumun etkin denetimini engellemeyecek effaf ve 
aç k bir ortakl k yap s  ve organizasyon emas na sahip ol-
mas ,

i) Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir 
hususun bulunmamas ,

j) Öngörülen faaliyet konular na ait i  plânlar n , kurulu un 
malî yap s  ile ilgili projeksiyonlar n  sermaye yeterlili ini de 
içerecek ekilde, ilk üç y l için bütçe plân n  ve yap sal ör-
gütlenmesini gösteren bir faaliyet program n  iç kontrol, risk 
yönetimi ve iç denetim sistemi de dahil olmak üzere ibraz 
etmesi, 

artt r.



23

Madde: 7, 8

Kalk nma ve yat r m bankalar  için ödenmi  sermaye, bi-
rinci f kran n (f) bendinde belirtilen tutar n üçte ikisinden az 
olamaz.

Bu maddenin uygulamas na ili kin usûl ve esaslar Kurulca 
belirlenir.

Kurucularda aranan artlar 
Madde 8.- Bankalar n kurucu ortaklar n n;

a) 2004 say l  cra ve flas Kanunu hükümlerine göre müflis 
olmamas , konkordato ilân etmi  olmamas , uzla ma sure-
tiyle yeniden yap land rma ba vurusunun tasdik edilmi  ol-
mamas  ya da hakk nda iflas n ertelenmesi karar  verilmi  
olmamas ,

b) Bu Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda 
veya bu Kanunun yürürlü e girmesinden önce Fona devre-
dilmi  olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamas  veya 
kontrolü elinde bulundurmamas ,

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde 
tasfiyeye tâbi tutulan finansal kurulu larda, faaliyet izni kal-
d r lan kalk nma ve yat r m bankalar nda, ortaklar n n temet-
tü hariç ortakl k haklar  ile yönetim ve denetimi Fona intikal 
eden veya bankac l k yapma ve mevduat ve kat l m fonu ka-
bul etme izin ve yetkileri kald r lan kredi kurulu lar nda, Fona 
intikalinden veya bankac l k yapma ve mevduat ve kat l m 
fonu kabul etme izin ve yetkileri kald r lmadan önce nitelikli 
paya sahip olmamas  veya kontrolü elinde bulundurmamas ,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa u ram  olsalar 
bile mülga 765 say l  Türk Ceza Kanunu ve di er kanunlar 
uyar nca a r hapis veya be  y ldan fazla hapis, 5237 say l  
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Madde: 8

Türk Ceza Kanunu ve di er kanunlar uyar nca üç y ldan fazla 
hapis cezas yla cezaland r lmam  olmas  veya mülga 3182 
say l  Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kald r -
lan 4389 say l  Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 
say l  Sermaye Piyasas  Kanununun ve ödünç para verme i -
leri hakk nda mevzuat n hapis cezas  gerektiren hükümlerine 
muhalefet yahut mülga 765 say l  Türk Ceza Kanunu, 5237 
say l  Türk Ceza Kanunu veya di er kanunlar uyar nca basit 
veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rü vet, h rs zl k, dolan-
d r c l k, sahtecilik, inanc  kötüye kullanma, dolanl  iflas gibi 
yüz k zart c  suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakç l  d nda 
kalan kaçakç l k suçlar , resmî ihale ve al m sat mlara fesat 
kar t rma, karapara aklama veya Devletin ahsiyetine kar  
i lenen suçlar ile Devlet s rlar n  aç a vurma, Devletin ege-
menlik alametlerine ve organlar n n sayg nl na kar  suçlar, 
Devletin güvenli ine kar  suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin i leyi ine kar  suçlar, milli savunmaya kar  suçlar, 
Devlet s rlar na kar  suçlar ve casusluk, yabanc  devletlerle 
olan ili kilere kar  suçlar, vergi kaçakç l  suçlar ndan veya 
bu suçlara i tirakten hükümlü bulunmamas ,

e) Gerekli malî güç ve itibara sahip bulunmas ,

f) in gerektirdi i dürüstlük ve yeterlili e sahip olmas ,

g) Tüzel ki i olmas  hâlinde, risk grubu ile birlikte ortakl k 
yap s n n effaf ve aç k olmas ,

artt r.

Bankalar n tüzel ki i kurucu ortaklar n n do rudan veya 
dolayl  olarak nitelikli paya sahip gerçek ki i ortaklar n n bu 
maddenin birinci f kras n n (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentle-
rinde yer alan artlar  ta mas  gerekir.
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Madde: 8, 9

Türkiye’nin taraf oldu u uluslararas  anla malarla ku-
rulmu  çok tarafl  kredi kurulu lar  ve finansal kurulu lar 
hakk nda bu maddenin birinci f kras n n (b) ve (c) bentleri 
uygulanmaz.

Merkezi yurt d nda bulunan bankalar n Türkiye’de 
ube açma artlar
Madde 9.- Kurulca belirlenen usûl ve esaslar çerçevesin-

de gerekli izni alarak Türkiye’de ube açmak suretiyle faaliyet 
gösterecek yurt d nda kurulu bir bankan n;

a) Merkezinin bulundu u ülkede esas faaliyetlerinde ya-
saklaman n bulunmam  olmas ,

b) Merkezinin bulundu u ülkenin yetkili denetim merciinin 
Türkiye’de faaliyet göstermesine ili kin olumsuz görü ünün 
bulunmamas ,

c) Ödenmi  sermayesinin Türkiye’ye tahsis edilen k sm -
n n 7 nci maddede belirtilen miktardan az olmamas ,

d) Müdürler kurulu üyelerinin, kurumsal yönetim hükümle-
rinde belirtilen artlar  ve plânlanan faaliyetleri gerçekle tire-
bilecek meslekî tecrübeyi haiz olmalar ,

e) zin kapsam ndaki faaliyet konular na ait i  plânlar n , ilk 
üç y l için bütçe plân n  ve yap sal örgütlenmesini gösteren 
bir faaliyet program n  ibraz etmesi,

f) Dahil oldu u grubun ortakl k yap s n n effaf ve aç k ol-
mas ,

artt r.

Merkezinin bulundu u ülkedeki yerel düzenlemelere ayk -
r l klar  nedeniyle faaliyeti yasaklanan konularda faaliyet izni 
verilmez.
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Madde: 10

Faaliyet izni
Madde 10.- Bu Kanunun 6 nc  maddesi çerçevesinde ku-

rulu  veya Türkiye’de ube açma izni alan bankalar n, Kurul-
dan ayr ca faaliyet izni almas  artt r. Bir beyanname ile ya-
p lacak ba vuru üzerine verilecek izin, Kurul taraf ndan aksi 
kararla t r lm  olmad kça, 4 üncü maddede belirtilen bütün 
faaliyetleri ayn  maddenin son f kras ndaki s n rlamalar çer-
çevesinde kapsar. Verilen faaliyet izinleri Resmî Gazetede 
yay mlan r. Karar n, ilk izin ba vurusunun yap ld  tarihten 
itibaren en geç üç ay içinde verilmesi gerekir.

Kurum, bu Kanun ve bu Kanuna dayan larak yap lan dü-
zenlemelerdeki artlar  ta mayanlara gerekli düzeltmeleri 
yapmalar  ve eksiklikleri tamamlamalar  için alt  ay  geçme-
mek üzere süre verir. Bu süre içinde yeniden ba vuranlar 
hakk nda yap lan inceleme sonucunda durumlar  uygun bu-
lunmayanlara verilmi  olan kurulu  izni geçersiz olur ve so-
nuç yaz l  olarak bildirilir. Kurulu  izni alm  olan bankalar n 
faaliyete geçebilmesi için;

a) Sermayesinin nakit olarak ödenmi  ve plânlanan faali-
yetleri gerçekle tirebilecek düzeyde olmas ,

b) Kurucular  taraf ndan 7 nci maddede belirtilen asgarî 
sermayenin yüzde onu tutar ndaki sisteme giri  pay n n en 
az dörtte birinin Fon hesab na yat r ld na dair belgenin ib-
raz edilmesi,

c) Faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunlu-
unu sa lamas  ve yeterli personel ve teknik donan ma sahip 

olmas ,

d) Yöneticilerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirti-
len nitelikleri haiz olmas ,
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Madde: 10, 11

e) Kurulca faaliyet konular n  yürütebilecek yeterlili e sa-
hip olundu u kanaatine var lmas ,

gerekir.

Sisteme giri  pay n n ödenmeyen k sm n n, faaliyete 
geçi  tarihinden itibaren Kurulca belirlenecek ödeme plân  
çerçevesinde Fon hesab na yat r laca na ili kin taahhüt-
namenin Kuruma ibraz  zorunludur. Sisteme giri  pay  bir 
defaya mahsus olmak üzere al n r. Banka hissedarlar  sis-
teme giri  pay n n ödenmesinden müteselsilen sorumlu-
durlar.

Bu maddenin uygulanmas na ili kin usûl ve esaslar  belir-
lemeye Kurul yetkilidir.

Kurulu  izninin iptali 
Madde 11.- Bir bankan n kurulu  izni;

a) znin gerçe e ayk r  beyanlarla al nm  olmas ,

b) Kurulu  izninin verildi i tarihten itibaren dokuz ay içeri-
sinde faaliyet izni için ba vurulmamas ,

c) Kurulu  izninden vazgeçildi inin beyan edilmesi,

d) znin verilmesinde aranan artlar n, faaliyete geçilince-
ye kadar kaybedilmesi,

e) Faaliyet izni al namam  olmas ,

f) iradi olarak bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen 
faaliyetlerin tümünden vazgeçilmesi ve iradi tasfiyenin ta-
mamlanmas ,

g) Devrolunan bankan n birle me veya bölünme i lemleri-
nin tamamlanmas ,
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Madde: 11, 12

h) Bu Kanunun 106 nc  maddesi kapsam nda tasfiye veya 
iflas takibat n n tamamlanmas ,

hâllerinden herhangi birinin gerçekle mesi durumunda, Ku-
rulun en az be  üyesinin ayn  yöndeki oyuyla al nan kararla 
iptal edilir.

Faaliyet izninin iptali veya s n rland r lmas
Madde 12.- Bir bankan n, faaliyet izninin gerçe e ayk r  

beyanlarla al nm  olmas  veya faaliyet izninin al nmas ndan 
itibaren alt  ay içinde faaliyete geçilmemesi ya da bir y l için-
de kesintisiz alt  ay süre ile faaliyette bulunulmam  olmas  
hâlinde faaliyet izni iptal edilir. Faaliyet izninin al nd  tarih-
ten itibaren bir ay içerisinde ilgili kurulu  birli ine üye olun-
mamas  veya sisteme giri  pay n n kalan taksitlerinin Fon 
hesab na yat r lmam  olmas  ve bu yükümlülüklerin Kurum 
taraf ndan yap lan uyar ya ra men yerine getirilmemesi du-
rumunda, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n n 
(a) ve (b) bentleri d nda kalan faaliyet konular  Kurulca tek 
tek s n rlanabilir.

Bu kararlar ilgililere yaz l  olarak bildirilir ve Resmî Gaze-
tede yay mlan r.

Türkiye’de ubesi bulunan yurt d nda kurulu bankala-
r n, kurulu bulunduklar  ülkede herhangi bir nedenle faaliyet 
izninin kald r lmas , faaliyetlerinin durdurulmas , iflas veya 
tasfiyelerine karar verilmesi veya konkordato ilân etmeleri 
hâlinde, bunlar n Türkiye’deki ubelerinin faaliyet izinleri Ku-
rul taraf ndan kald r l r.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n n (a) veya 
(b) bentleri kapsam nda bir kredi kurulu una verilen yetkinin 
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Madde: 12, 13, 14, 15

Kurul taraf ndan kald r lmas , faaliyet izninin kald r lmas  hük-
mündedir.

Yurt içinde ube açma
Madde 13.2- Bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hü-

kümleri ile koruyucu hükümler dikkate al narak, Kurulca be-
lirlenecek esaslara uyulmas  ve Kuruma bildirilmesi kayd yla 
yurt içinde ube aç lmas  serbesttir.

S n r ötesi faaliyetler
Madde 14.- Türkiye’de kurulan bankalar n, k y  bankac l  

bölgeleri de dahil olmak üzere yurt d nda ube veya tem-
silcilik açmalar , ortakl k kurmalar  veya kurulmu  ortakl klara 
kat lmalar , bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hüküm-
leri ile koruyucu hükümlere ve Kurulca belirlenecek esaslara 
uyulmas  kayd yla Kurulun iznine tâbidir.

Ba ms z denetim, de erleme ve derecelendirme kuru-
lu lar n n yetkilendirme izni

Madde 15.3- Bankalar n ba ms z denetim faaliyetleri ile 
Kurul taraf ndan zorunlu tutulmas  halinde, bankalar n varl k-
lar n n, hak ve yükümlülüklerinin ya da kredi mü terilerinden 
al nacak teminatlar n de erlemesi ve kendilerinin ya da kredi 
mü terilerinin derecelendirilmesi faaliyetlerini gerçekle tire-
cek olan kurulu lar n yetkilendirilmesine, yetkilerinin geçici 
veya sürekli olarak kald r lmas na Kurulca karar verilir. Bu 
maddenin uygulanmas na ili kin usûl ve esaslar ilgili meslek 
birliklerinin görü ü al narak Kurulca belirlenir.
2 5472 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
3 6111 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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Madde: 16, 17

K NC  BÖLÜM 
Ana Sözle meye li kin Hükümler

Ana sözle me de i iklikleri
Madde 16.- Bankalar n ana sözle me de i ikliklerinde 

Kurumun uygun görü ü aran r. Kurumca uygun görülmeyen 
de i iklikler genel kurulda karara ba lanamaz. Kurumun uy-
gun görü ü al nmaks z n yap lan ana sözle me de i iklikleri 
Ticaret Siciline tescil edilemez. Ana sözle me de i ikli i için 
bu Kanun ve ilgili di er mevzuatta öngörülen izin, onay veya 
olumlu görü  ba vurular , yetkili mercilerce onbe  i  günü 
içinde cevapland r l r.

Bankalar ana sözle melerini güncel olarak internet sayfa-
lar nda yay nlar. Ana sözle melerin güncelle tirilmesi, de i-
ikliklerin gerçekle ti i tarihten itibaren on i  günü içerisinde 

yap lmak zorundad r.

Sermaye art r mlar
Madde 17.- Sermaye art r mlar n n, her türlü muvazaadan 

âri olarak, ilgili mevzuatla ilâve edilmesine izin verilen kay-
naklar hariç, iç kaynaklara ba vurulmadan nakden ödenmesi 
artt r. Sermaye art r m n n Ticaret Siciline tescil edilmesinde 

Kurumun uygun görü ü aran r.

Sermayenin mevzuata ayk r  olarak art r ld  tespit edilen 
k sm , özkaynak hesab nda dikkate al nmaz.

Bu madde kapsam nda sermaye art r m na ili kin usûl ve 
esaslar Kurulca belirlenir.
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Madde: 18

Pay edinim ve devirleri
Madde 18.- Bir ki inin, bir bankada do rudan veya dolayl  

pay sahipli i yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha faz-
las n  temsil eden paylar  edinmesi veya bir orta a ait do ru-
dan veya dolayl  paylar n sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, 
yüzde otuzüç veya yüzde ellisini a mas  sonucunu veren pay 
edinimleri ile bir orta a ait paylar n, bu oranlar n alt na dü -
mesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tâbidir.

Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme 
imtiyaz  veren paylar n tesisi, devri veya yeni imtiyazl  pay 
ihrac  yukar daki oransal s n rlara bak lmaks z n Kurulun iz-
nine tâbidir.

Bu izinlerin verilmesinde, bankan n devral nan hisselerinin 
nominal de erinin yüzde biri oran nda devir pay n n devralan 
taraf ndan Fona yat r lmas  zorunludur.

Ortak say s n n be ten a a  dü mesine yol açan i lemler 
ile izin al nmadan yap lan pay devirleri pay defterine kaydo-
lunmaz. Bu hükme ayk r  olarak pay defterine yap lan kay tlar 
hükümsüzdür. Oy hakk  edinilmesi ve hisseler üzerinde intifa 
hakk  tesisinde de bu hüküm uygulan r.

Nitelikli paya sahip olan ortaklar n kurucularda aranan 
nitelikleri ta mas  artt r. Kurucularda aranan nitelikleri kay-
beden nitelikli paya sahip ortaklar temettü d ndaki ortakl k 
haklar ndan yararlanamaz. Bu halde, di er ortakl k haklar  
Kurumun bildirimi üzerine Fon taraf ndan kullan l r. Bu or-
taklar sermayedeki do rudan ve dolayl  paylar  yüzde onun 
alt na dü ene kadar rüçhan haklar n  kullanamazlar.

Bir bankan n sermayesinin yüzde on veya daha fazlas -
na sahip olan tüzel ki ilerin paylar n n do rudan veya dolayl  
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olarak birinci f krada belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde 
el de i tirmesi, devralacak orta n kurucularda aranan nite-
likleri ta mas  art yla Kurulun iznine tâbidir.

Kurulun izni olmadan paylar n devredilmesi hâlinde, bu 
paylara ait temettü hariç ortakl k haklar  Fon taraf ndan kul-
lan l r.

Hisseleri borsada i lem gören bankalar n hisselerinin 
borsadan al nmas  ve bir bankan n hisselerinin 2004 say -
l  cra ve flas Kanunu hükümlerine göre icra dairesinden 
sat n al nmas  durumunda gerçekle tirilecek i lemlere ve 
bu maddenin uygulanmas na dair usûl ve esaslar Kurulca 
belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Birle me, Bölünme, Hisse De i imi ve 

radi Tasfiye

Birle me, bölünme ve hisse de i imi
Madde 19.- Türkiye’de faaliyette bulunan bankalardan bi-

rinin; di er bir veya birkaç banka veya finansal kurulu  ile 
birle mesi veya bütün aktif ve pasifi ile di er hak ve yüküm-
lülüklerini Türkiye’de faaliyette bulunan di er bir bankaya 
devretmesi, bütün aktif ve pasifleri ile di er hak ve yüküm-
lülüklerini devir almas  veya bölünmesi ya da hisse de i imi 
Kurulun iznine ba l d r. zin tarihinden itibaren üç ay içinde 
ilgili bankalar n yetkili organlar nca karar al narak gerekli i -
lemlere geçilmedi i takdirde, verilen izin geçersiz olur. Ban-
kalar n bu Kanun hükümlerine göre birle me, bölünme ve 
devirlerinde 6762 say l  Türk Ticaret Kanunu ile devir veya 
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birle meye konu bankalar n toplam aktiflerinin sektör içindeki 
paylar n n yüzde yirmiyi geçmemesi kayd yla 4054 say l  Re-
kabetin Korunmas  Hakk nda Kanunun 7, 10 ve 11 inci mad-
deleri hükümleri uygulanmaz. Birle me veya devir i leminin 
kesinle mesini müteakip, devredilen kurulu un bütün aktif 
ve pasifleri ile di er hak ve yükümlülükleri devralan bankaya 
geçer ve devredilen kurulu un tüzel ki ili i sona ererek kayd  
Ticaret Sicilinden silinir.

Bu madde hükmünün uygulanmas na ili kin usûl ve 
esaslar Kurum taraf ndan ç kar lacak yönetmelik ile belir-
lenir.

radi tasfiye
Madde 20.- Bankalar n faaliyetlerine son vermeleri ve tas-

fiyeleri Kurulun iznine ve Kurumun denetimine tâbidir.

Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar faaliyetlerine son 
vermek ve bunlar  tasfiye etmek istedikleri takdirde, du-
rumu Türkiye çap nda bas m  ve da t m  yap lan en az 
iki gazete ile ilân ve mevduat sahipleri veya kat l m fonu 
sahipleri ile alacakl lar na veya bu durumda say labilecek 
ki i ve kurumlara tebli  ederek ellerinde bulunan aynî ve 
nakdî her türlü mevduat veya kat l m fonu ile emanet ve 
cari hesap bakiyelerini ve sair borçlar n , vadeli olsalar 
bile vadelerini beklemeksizin iki ay içinde iadeye ve bu 
süre içerisinde sahibi ba vurmayan aynî ve nakdî her türlü 
mevduat, kat l m fonu, emanet ve alacaklar  Kuruma tevdi 
etmeye mecburdurlar. Kurum, bu suretle verilen de erleri, 
takip eden y l ba ndan ba lamak üzere on y l süre ile her 
y l ba nda usûlüne göre ilan etmek suretiyle saklar. Son 
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ilân tarihinden itibaren alt  ay içinde aranmayan bu de er-
ler Fona gelir kaydolunur.

Bu madde hükmünün uygulanmas na ili kin usûl ve esas-
lar Kurum taraf ndan ç kar lacak yönetmelik ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
zin Ba vurular n n Reddi

zin ba vurular n n reddi
Madde 21.- Bu Kanun hükümleri uyar nca Kuruma yap -

lan izin ba vurular ; denetimin etkin bir ekilde ifa edilmesine 
engel olabilecek nitelikte do rudan veya dolayl  herhangi bir 
ili kinin varl  veya izne tâbi i lem için öngörülen ko ulla-
r n, niteliklerin, yeterliliklerin izin ba vurusu esnas nda ya da 
de erlendirme sürecinde sa lanamamas  veya kaybedilme-
si hâlinde Kurulca reddedilir. Ret kararlar  ilgililere gerekçeli 
olarak bildirilir.
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kurumsal Yönetim

B R NC  BÖLÜM 
Yönetim

Kurumsal yönetim ilkeleri
Madde 22.- Kurumsal yönetime ili kin yap  ve süreçler 

ve bunlara ili kin ilkeler Sermaye Piyasas  Kurulu ile ku-
rulu  birliklerinin de görü ü al narak Kurul taraf ndan be-
lirlenir.

Yönetim kurulu
Madde 23.- Bankalar n yönetim kurullar  genel müdür 

dahil be  ki iden az olamaz. Genel müdür, bulunmad  
hallerde vekili, yönetim kurulunun do al üyesidir. Bu Ka-
nunda genel müdür için öngörülen artlar, yönetim kurulu 
üyelerinin yar dan bir fazlas  için de aran r. Murahhas üye-
lerin genel müdürde aranan artlar  ta malar  zorunludur. 
Yönetim kurulu üyeli ine seçilenler ve herhangi bir neden-
le bo alma hâlinde görevlendirilenler, bu maddede aranan 
artlar  ta d klar n  gösteren belgelerle birlikte yedi i  günü 

içerisinde Kuruma bildirilir. Genel müdürlük ve yönetim ku-
rulu ba kanl  görevleri ayn  ki i taraf ndan icra edilemez. 
Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun 8 inci maddesinin 
birinci f kras n n (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen art-
lar  ta mas  gerekir.

Türkiye’de ube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt 
d nda kurulu bankalar n Türkiye’deki yönetim merkez-
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lerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklar n  ta yan, 
merkez ube müdürünün de dahil oldu u en az üç ki ilik 
bir müdürler kurulu olu turmalar  zorunludur. Bu Kanunun 
uygulanmas nda müdürler kurulu yönetim kurulu hükmünde 
olup, birinci f krada belirtilen artlar müdürler kurulu üyeleri 
için de aran r.

ç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili 
mevzuata uygun olarak tesis edilmesi, i lerli inin, uygunlu-

unun ve yeterlili inin sa lanmas , finansal raporlama sis-
temlerinin güvence alt na al nmas , banka içindeki yetki ve 
sorumluluklar n belirlenmesi yönetim kurulunun sorumlulu-

undad r.

Denetim komitesi
Madde 24.- Bankalar n, yönetim kurullar nca yönetim 

kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getiril-
mesine yard mc  olmak üzere denetim komitesi olu turulur. 
Denetim komitesi en az iki üyeden olu ur. Denetim komi-
tesi üyeleri icraî görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri 
aras ndan seçilir. Türkiye’de ube olarak faaliyet gösteren 
bankalarda ise kendisine ba l  icraî mahiyette faaliyet gös-
teren bir birim bulunmayan müdürler kurulu üyelerinden biri 
görevlendirilir.

Denetim komitesi üyelerinin, Kurulca belirlenen niteliklere 
sahip olmalar  artt r. Buna ili kin bilgi ve belgeler ataman n 
yap lmas n  müteakiben en geç yedi i  günü içinde Kuruma 
bildirilir.

Denetim komitesi, yönetim kurulu ad na bankan n iç kont-
rol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinli ini ve ye-
terlili ini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemleri-



37

Madde: 24

nin bu Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde i leyi ini ve 
üretilen bilgilerin bütünlü ünü gözetmek, ba ms z denetim 
kurulu lar n n yönetim kurulu taraf ndan seçilmesinde gerekli 
ön de erlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu taraf ndan seçi-
len ba ms z denetim kurulu lar n n faaliyetlerini düzenli ola-
rak izlemek, bu Kanun kapsam nda ana ortakl k niteli indeki 
kurulu larda, konsolide denetime tâbi kurulu lar n iç denetim 
i levlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve e güdümünü 
sa lamakla görevli ve sorumludur.

Denetim komitesi, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi 
sistemleri kapsam nda olu turulan birimlerden ve ba ms z 
denetim kurulu lar ndan; görevlerinin ifas yla ilgili olarak 
düzenli raporlar almak ve bankan n faaliyetlerinin süreklili i 
ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hu-
suslar veya mevzuata ve iç düzenlemelere ayk r l klar bu-
lunmas  hâlinde bu hususlar  yönetim kuruluna bildirmekle 
yükümlüdür.

Denetim komitesi, alt  ayl k dönemleri a mamak kayd yla 
icra etti i faaliyetlerin sonuçlar  ile bankada al nmas  gere-
ken önlemlere, yap lmas na ihtiyaç duyulan uygulamalara ve 
bankan n faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bak m n-
dan önemli gördü ü di er hususlara ili kin görü lerini yöne-
tim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

Denetim komitesi, bankan n tüm birimlerinden, anla -
mal  destek hizmeti kurulu lar  ve ba ms z denetim kuru-
lu lar ndan bilgi ve belge almaya, bedeli banka taraf ndan 
kar lanmak suretiyle konular nda ihtisas sahibi ki ilerden 
yönetim kurulunun onay na ba l  olarak dan manl k hizme-
ti sa lamaya yetkilidir. Denetim komitesinin görev, yetki ve 
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sorumluluklar  ile çal ma usûl ve esaslar  yönetim kurulu 
taraf ndan düzenlenir.

Genel müdür ve yard mc lar
Madde 25.4- Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, 

maliye, bankac l k, i letme, kamu yönetimi ve dengi dal-
larda en az lisans düzeyinde, mühendislik alan nda lisans 
düzeyinde ö renim görmü  olanlar n ise belirtilen alanlarda 
lisansüstü ö renim görmü  olmalar  ve bankac l k veya i -
letmecilik alan nda en az on y ll k meslekî deneyime sahip 
olmalar  artt r.

Genel müdür yard mc lar n n en az yedi y ll k meslekî de-
neyime sahip ve asgarî üçte ikisinin birinci f krada belirtilen 
alanlarda en az lisans düzeyinde ö renim görmü  olmas  
artt r. Ba ka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve gö-

revleri itibar yla genel müdür yard mc s na denk veya daha 
üst konumlarda icraî nitelikte görev yapan di er yöneticiler 
de bu Kanunun genel müdür yard mc lar na ili kin hüküm-
lerine tâbidir.

Genel müdürlü e ve yard mc l klar na atanacaklar n, bu 
maddede aranan artlar  ta d klar n  gösteren belgelerle 
birlikte Kuruma bildirilmesi artt r. Bildirimden itibaren yedi 
i  günü içinde Kurumca olumsuz görü  bildirilmemesi duru-
munda ilgili ki ilerin atamalar  yap labilir.

Herhangi bir nedenle görevden ayr lan genel müdür ve 
yard mc lar n n görevden ayr lma nedenleri, ilgili banka ve 
görevden ayr lan taraf ndan yedi i  günü içinde Kuruma 
bildirilir.
4 6111 say l  Kanun ile son f kras  yürürlükten kald r lm t r.
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Bu madde uygulamas nda, genel müdürün sahip olmas  
gereken nitelikler ve atanmalar na veya görevden ayr lma-
lar na ili kin yükümlülükler bak m ndan, yurt d nda kurulu 
bankalar n Türkiye’deki merkez ubesi müdürü, genel müdür 
gibi de erlendirilir.

Çal ma ve imza yetkisi yasa
Madde 26.- Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci f kra-

s n n (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen artlar  ta ma-
yan ki iler, bankalarda genel müdür, genel müdür yard mc s  
veya imza yetkisini haiz görevli olarak çal t r lamazlar. Ban-
kalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kald rmak zorun-
dad rlar.

Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili di-
er mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankan n emin 

bir ekilde çal mas n  tehlikeye dü ürdükleri tespit edi-
len ve haklar nda kanunî kovu turma talep edilen banka 
mensuplar n n, imza yetkileri Kurul karar  ile geçici ola-
rak kald r l r. Bu kimseler, Kurulun izni olmad kça imza 
yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çal t r la-
mazlar.

Yemin ve mal beyan
Madde 27.- Bankalar n yönetim kurulu üyeleri ile müdürler 

kurulu ba kan ve üyeleri, seçilmeleri veya atanmalar ndan 
sonra yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe 
göreve ba layamazlar. Bu ki iler ile genel müdür ve yard m-
c lar  ve imza yetkisine sahip mensuplar ndan bölge müdür-
leri, ube müdürleri ve genel müdürlük merkez te kilat nda 
yer alan bölüm, k s m, grup ve bunlara e de er isimler al-
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t nda faaliyet gösteren birimlerin yöneticileri 3628 say l  Mal 
Bildiriminde Bulunulmas , Rü vet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu hükümlerine tâbidirler.

Yemin ve mal beyan na ili kin usûl ve esaslar Kurulca be-
lirlenir.

Karar defteri
Madde 28.- Yönetim kurulu, denetim komitesi ve kredi 

komitesi ile müdürler kurulu kararlar , aralar nda aç kl k b -
rak lmamak ve sat r aralar nda ç k nt  olmamak art yla ta-
rih ve numara s ras yla 6762 say l  Türk Ticaret Kanununun 
defterlerle ilgili hükümleri gere ince onaylanm  müteselsil 
sayfa numaral  ayr  birer deftere metnin do rulu undan hiç-
bir ekilde üpheyi davet etmeyecek ekilde günü gününe 
kaydedilir ve her karar n alt , üyeler taraf ndan karar tari-
hinden itibaren en geç bir ay içinde imza olunur. Kurulca 
belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde, y l sonlar nda 
ciltlettirilmeleri kayd yla karar defterleri yerine yapraklar  
noterce tasdikli ve müteselsil s ra numaral  ayr  kalamoza 
kullan labilir.

K NC  BÖLÜM 
ç Sistemler

ç sistemlere ili kin yükümlülükler
Madde 29.- Bankalar, maruz kald klar  risklerin izlenmesi, 

kontrolünün sa lanmas , faaliyetlerinin kapsam  ve yap s yla 
uyumlu ve de i en ko ullara uygun, tüm ube ve konsolidas-
yona tâbi ortakl klar n  kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, 
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risk yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak ve i letmekle yü-
kümlüdürler.

ç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin kuru-
lu una, i leyi ine, yeterlili ine, olu turulacak birimlere, icra 
edilecek faaliyetlere, üst yönetimin görev ve sorumluluklar  
ile Kuruma yap lacak raporlamalara ili kin usûl ve esaslar 
Kurulca belirlenir.

ç kontrol sistemi
Madde 30.- Bankalar, iç kontrol sistemi kapsam nda, faali-

yetlerinin mevzuata, iç düzenlemelerine ve bankac l k teamül-
lerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama 
sisteminin bütünlü ünü, güvenilirli ini ve bilgilerin zaman nda 
elde edilebilirli ini her seviyedeki personeli taraf ndan uyula-
cak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetleri ile sa lamak, 
görevlerin fonksiyonel ayr mlar n , yetki ve sorumluluklar n 
payla m n , fon ödemelerini, banka i lemlerinin mutabakat -
n , varl klar n korunmas n  ve yükümlülüklerin kontrol alt nda 
tutulmas n  temin etmek, maruz kal nan her türlü riskin ta-
n nmas , de erlendirilmesi ve yönetimi için gerekli alt yap y  
haz rlamak ve yeterli ileti im a n  olu turmak zorundad r. ç 
kontrol faaliyetleri yönetim kuruluna ba l  olarak çal acak iç 
kontrol birimi ve personeli taraf ndan yürütülür.

Risk yönetimi sistemi
Madde 31.- Bankalar risk yönetimi sistemi kapsam nda, 

risk politikalar n  Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde 
olu turmak, uygulamak ve raporlamak zorundad r. Risk yö-
netimi faaliyetleri yönetim kuruluna ba l  olarak çal acak 
risk yönetimi birimi ve personeli taraf ndan yürütülür.
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ç denetim sistemi
Madde 32.- Bankalar bütün birim, ube ve konsolidas-

yona tâbi ortakl klar n  kapsayan bir iç denetim sistemi 
kurmak zorundad r. Bu çerçevede, faaliyetlerin mevzuata, 
ana sözle meye, iç düzenlemelere ve bankac l k ilkelerine 
uygunlu u, banka müfetti leri taraf ndan denetlenir.

ç denetim faaliyetleri, tarafs z ve ba ms z bir ekilde, 
gerekli meslekî özen gösterilerek, yeterli say da müfetti  ta-
raf ndan yerine getirilir. Ana ortakl k niteli indeki bankan n iç 
denetiminde görev alanlar konsolidasyona tâbi ortakl klarda 
iç denetim görevini ifa edebilir. ç denetimle görevli birimce 
veya yetkili müfetti lerce bu Kanunun 29 uncu maddesinin 
ikinci f kras  kapsam nda düzenlenecek iç denetim raporu-
nun, en az üçer ayl k dönemler itibar yla ve denetim komitesi 
arac l yla yönetim kuruluna tevdii zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yetkili Kurulu lar

Ba ms z denetim kurulu lar
Madde 33.- Bu Kanunun 15 inci maddesine göre yetki-

lendirilecek ba ms z denetim kurulu lar n n çal malar na 
ili kin esaslar Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Mü avirler 
ve Yeminli Malî Mü avirler Odalar  Birli i,Türkiye Muhasebe 
Standartlar  Kurulu, Merkez Bankas  ve kurulu  birliklerinin 
görü ü al narak Kurulca düzenlenir. Ba ms z denetim ku-
rulu lar , bu Kanun uyar nca yapt klar  faaliyetler dolay s yla 
üçüncü ki ilere verdikleri zararlardan sorumludurlar.

Ba ms z denetim kurulu lar  denetim esnas nda, bankan n 
varl n  tehlikeye sokabilecek veya yöneticilerin Kanun veya 
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esas sözle meyi ihlâl etmi  olduklar n  gösteren hususlar  tes-
pit ederse, durumu derhal Kuruma bildirir. Bu bildirim, meslekî 
gizlilik prensiplerinin ve anla malar n n veya bankac l k s rlar -
na ili kin yükümlülüklerin ihlâl edildi i anlam na gelmez.

De erleme ve derecelendirme kurulu lar
Madde 34.- Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden ç kar lan 

düzenlemelerde öngörülen de erlemeler ve derecelendirme-
ler, Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde, de-

erleme ve derecelendirme kurulu lar na yapt r l r.

Destek hizmeti kurulu lar
Madde 35.5- Bankalar destek hizmeti almadan önce, ala-

caklar  destek hizmetinden do abilecek riskler ile bunlar n 
yönetilmesine, beklenen fayda ve maliyetin de erlendirilme-
sine ili kin, gerekti inde Kuruma ibraz edilmek üzere, yaz l  
bir rapor haz rlar. Münhas ran bankalar n yönetim kurulla-
r nca veya iç sistemlerinde yer alan birimlerce icra edilmesi 
gereken faaliyetler ile i lemlerinin muhasebele tirilmesi ve 
finansal raporlar n n düzenlenmesi faaliyetleri destek hiz-
metine konu edilemez. Al nacak destek hizmeti, bankalar n 
yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, ilgili düzenleme-
lere uymalar n  ve etkin biçimde denetlenmelerini engelle-
yici nitelikte olamaz. Kurul, gerekti inde bankalar n destek 
hizmeti alabilecekleri konular  belirlemeye veya banka ya da 
banka gruplar  itibar yla destek hizmeti al nabilecek konula-
r  s n rland rmaya, yasaklamaya ya da sorumluluk sigortas  
yapt r lmas n  zorunlu tutmaya veya destek hizmetinin niteli-
ine göre bu hizmetlerin al nmas n  izin ko uluna ba lamaya 

yetkilidir.
5 6111 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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Merkez Bankas  taraf ndan kurulmu  ya da Merkez Ban-
kas  bünyesinde faaliyet gösterenler ile Sermaye Piyasas  
Kurulunun denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi 
kay t hizmeti kurulu lar  bu Kanunun uygulamas nda destek 
hizmeti kurulu u olarak de erlendirilmez.

Sorumluluk sigortas
Madde 36.6- Ba ms z denetim kurulu lar , verdikleri hiz-

metlerden do abilecek zararlar  kar lamak amac yla yurt 
içinde veya yurt d nda kurulu sigorta irketlerine, Hazine 
Müste arl  taraf ndan genel artlar  belirlenecek ya da bu 
artlara uygunlu u teyit edilecek sorumluluk sigortas  yap-

t rmakla yükümlüdürler. De erleme, derecelendirme ve des-
tek hizmeti kurulu lar , hizmet verdikleri bankalarca talep 
edilmesi ya da Kurulca gerekli görülmesi halinde sorumluluk 
sigortas  yapt r rlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Finansal Raporlama

Muhasebe ve raporlama sistemi
Madde 37.- Bankalar, kurulu  birliklerinin ve Türkiye Muha-

sebe Standartlar  Kurulunun görü ü al nmak suretiyle Kurul 
taraf ndan uluslararas  standartlar esas al narak belirlenecek 
usûl ve esaslara uygun olarak muhasebe sistemlerinde tekdü-
zeni uygulamak; tüm i lemlerini gerçek mahiyetlerine uygun 
surette muhasebele tirmek; finansal raporlar n  bilgi edinme 
ihtiyac n  kar layabilecek biçim ve içerikte, anla l r, güvenilir 
ve kar la t rabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elveri li, 
zaman nda ve do ru ekilde düzenlemek zorundad r.
6 6111 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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Bankalar, kanunî ve yard mc  defter ve kay tlar n , ubele-
ri, yurt içi ve yurt d ndaki muhabirleri ile hesap mutabakat  
sa lamadan bilançolar n  kapatamazlar.

Yay mlanan finansal tablolar n gerçe e ayk r  oldu unun 
tespiti hâlinde Kurul gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Konsolide finansal raporlar
Madde 38.- Ana ortakl k, finansal durum ve faaliyet sonuç-

lar  hakk nda bir bütün olarak bilgi vermek amac yla 37 nci 
maddeye istinaden Kurulca düzenlenen usûl ve esaslar çer-
çevesinde konsolide finansal raporlar düzenlemek zorunda-
d r. Konsolide finansal rapor kapsam nda bulunan kurulu lar, 
kendilerinden konsolide finansal raporlar n düzenlenmesine 
ili kin olarak istenecek her türlü bilgi ve belgeyi ilgili ana or-
takl a  vermekle yükümlüdür.

Finansal raporlar n imzalanmas , sunulmas , ilân  ve 
denetimi

Madde 39.- Bankalar taraf ndan haz rlanan finansal rapor-
lardan Kurulca belirlenecek olanlar n, yönetim kurulu ba ka-
n , denetim komitesi üyeleri, genel müdür ile finansal raporla-
madan sorumlu genel müdür yard mc s  ve ilgili birim müdürü 
veya bu unvanlara e de er ki iler taraf ndan ad, soyad ve 
unvan belirtilmek suretiyle finansal raporlamaya ili kin dü-
zenlemelere ve muhasebe kay tlar na uygun oldu u belirti-
lerek imzalanmas  zorunludur. mza yükümlülü ü, Türkiye’de 
ube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalarda müdürler 

kurulu üyelerince yerine getirilir.
Bankalar n genel kurullar na sunaca  y ll k finansal rapor-

lar n ba ms z denetim kurulu lar nca onaylanmas  artt r.
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Bankalar, düzenleyecekleri finansal raporlar n , Kurulun 
belirleyece i usûl ve esaslar çerçevesinde ilgili mercilere 
sunmak ve ilân etmek zorundad rlar.

Y ll k faaliyet raporu
Madde 40.- Bankalar, statülerine, yönetim ve organizas-

yon yap lar na, insan kaynaklar na, faaliyetlerine, finansal 
durumlar na, yönetimin de erlendirmeleri ve gelece e yönelik 
beklentilerine ili kin bilgileri, finansal tablolar n , özet yönetim 
kurulu raporunu ve ba ms z denetim raporunu da içeren y ll k 
faaliyet raporu haz rlamak zorundad rlar. Faaliyet raporunun 
haz rlanmas na, ilgili mercilere bildirilmesine ve kamuya aç k-
lanmas na ili kin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

Sorumluluk
Madde 41.- Yönetim kurulu, bu Kanunun 37 nci maddesi 

uyar nca faaliyetlerin muhasebele tirilmesi, finansal tablolar n 
haz rlanmas , onaylanmas , denetlenmesi, yetkili mercilere 
sunulmas  ve yay mlanmas  dâhil finansal raporlama sistemi-
ni, görev, yetki ve sorumluluklar  belirlemek, bilgi sistemlerini 
yeterli hale getirmek ve uygulamay  gözetmekle yükümlüdür.

Belgelerin saklanmas
Madde 42.- Al nan yaz lar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin 

as llar  veya bunun mümkün olmad  hâllerde s hhatlerinden 
üpheye mahal vermeyecek kopyalar  ve yaz lan yaz lar n 

makine ile al nm , tarih ve numara s ras  verilerek düzenle-
necek suretleri, usûlleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on 
y l süreyle saklan r. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofi  eklinde 
veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklan-
malar  mümkündür. Bu maddenin uygulanmas na ili kin usûl 
ve esaslar Kurulca belirlenir.
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Koruyucu Hükümler

B R NC  BÖLÜM 
Özkaynaklar ve Standart Oranlar

Koruyucu düzenlemeler
Madde 43.- Kurul; bankalar n varl klar , alacaklar , öz-

kaynaklar , borç, yükümlülük ve taahhütleri, gelir ve gi-
derleri aras ndaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi et-
kileyen di er tüm unsurlar n ve maruz kal nan risklerin 
tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve de erlendirilmesi 
amac yla s n rlamalar ve standart oranlar da belirlemek 
suretiyle gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hak-
k nda her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Bu hüküm, 38 inci 
madde gere ince konsolide malî tablo haz rlama yüküm-
lülü ü bulunan ana ortakl k için Kurulca belirlenecek usûl 
ve esaslar çerçevesinde konsolide ve konsolide olmayan 
bazda uygulan r. Bankalar, yap lan düzenlemelere uymak, 
belirlenen s n rlamalar  ve standart oranlar  konsolide baz 
da dahil olmak üzere hesaplamak, tutturmak ve idame et-
tirmek ve bunlara ili kin olarak Kurum taraf ndan istenen 
tedbirleri belirlenen süreler içinde almak ve uygulamakla 
yükümlüdür.

Kurul, kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hüküm-
lerin uygulanmas n  da dikkate alarak, her bir banka ya da 
banka grubu için belirlenen asgarî veya azamî standart oran-
lar ve s n rlardan farkl  daha ihtiyatl  bir oran veya s n r tesis 
etmeye veya hesaplama ve bildirim dönemlerini farkl la t r-
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maya veya genel olarak belirlenmemi  oran ve s n rlar tespit 
etmeye yetkilidir.

Bu Kanun kapsam nda öngörülen s n rlamalara ve stan-
dart oranlara ili kin e iklere eri ilmesi veya a mlar n olu -
mas  hâlinde, ilgili banka durumu derhal Kuruma bildirmek 
zorundad r.

Ödenmi  sermaye, yedek akçeler ve özkaynak
Madde 44.- Ödenmi  sermaye, bankalar n fiilen ve her 

türlü muvazaadan arî olarak ödenmi  veya Türkiye’ye ayr l-
m  ve ödenmi  sermayelerinden, bilançoda görülen zarar n 
yedek akçelerle kar lanamayan k sm  dü üldükten sonra 
kalan tutard r.

Yedek akçeler, bankalar n 6762 say l  Türk Ticaret Kanu-
nu ve ilgili kanunlar ile ana sözle melerine göre ay rd klar  
yedek akçelerinden varsa bilanço zarar n n dü ülmesinden 
sonra elde edilen tutard r.

Özkaynak, ana sermaye ve katk  sermaye toplam  ile bu 
toplamdan sermayeden indirilecek de erlerin dü ülmesi so-
nucu bulunacak tutar  ifade eder.

Konsolide özkaynak, konsolide esasa göre uygulanacak 
kredi s n rlar  ile standart oranlar n hesaplanmas nda bu 
maddenin üçüncü f kras  hükmüne göre hesaplanarak dik-
kate al n r.

Bu maddeye  ili kin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

Sermaye yeterlili i
Madde 45.- Bu Kanunun uygulanmas nda maruz kal -

nan riskler nedeniyle olu abilecek zararlara kar  yeterli 
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özkaynak bulundurulmas  sermaye yeterlili ini ifade eder. 
Bankalar, Kurum taraf ndan düzenlenecek yönetmelikte 
öngörülen usûl ve esaslara göre yüzde sekiz oran ndan 
az olmamak üzere belirlenecek sermaye yeterlili i oran -
n  hesaplamak, tutturmak, idame ettirmek ve raporlamak 
zorundad r.

Bankalar n iç sistemleri, aktif ve malî yap lar  dikkate al -
narak asgarî sermaye yeterlili i oran n  art rmaya, bankalar 
baz nda farkl la t rmaya, kayna  kat lma hesab  olan aktif-
lerin risk a rl klar n n belirlenmesinde bu hesaplar n özel-
liklerini dikkate almak suretiyle düzenleme yapmaya Kurul 
yetkilidir.

Likidite yeterlili i
Madde 46.- Bankalar, Merkez Bankas n n uygun görü ü 

al nmak suretiyle Kurulca belirlenecek usûl ve esaslara göre 
asgarî likidite düzeyini hesaplamak, tutturmak, idame ettir-
mek ve raporlamak zorundad r.

A mlar n giderilmesi
Madde 47.- Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden ç kar lan 

düzenlemelerde yer alan s n rlama ve oranlara ili kin a m-
lar n Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde gide-
rilmesi zorunludur.

Özkaynaklarda meydana gelebilecek dü ü ler nedeniy-
le özkayna n belirli bir oran  ile ili kilendirilen s n rlama 
ve oranlarda a mlar n olu mas  ve artlar n gerektirmesi 
hâlinde, bu a mlar Kurumca belirlenecek bir süre içinde 
giderilir. A mlar n giderilmesi için belirlenen süre içinde bu 
Kanunun idarî para cezalar na ili kin hükümleri uygulanmaz.
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K NC  BÖLÜM 
Krediler ve Risk Grubu

Krediler
Madde 48.- Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat 

mektuplar , kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi 
gayrinakdî krediler ve bu niteli i haiz taahhütler, sat n al -
nan tahvil ve benzeri sermaye piyasas  araçlar , tevdiatta 
bulunmak suretiyle ya da herhangi bir ekil ve surette ve-
rilen ödünçler, varl klar n vadeli sat ndan do an alacaklar, 
vadesi geçmi  nakdî krediler, tahakkuk etmekle birlikte tah-
sil edilmemi  faizler, gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan 
bedelleri, ters repo i lemlerinden alacaklar, vadeli i lem ve 
opsiyon sözle meleri ile benzeri di er sözle meler nedeniy-
le üstlenilen riskler, ortakl k paylar  ve Kurulca kredi olarak 
kabul edilen i lemler izlendikleri hesaba bak lmaks z n bu 
Kanun uygulamas nda kredi say l r.

Birinci f krada belirtilenlere ilâve olarak, kalk nma ve ya-
t r m bankalar n n finansal kiralama yöntemiyle sa lad  fi-
nansmanlar ile kat l m bankalar n n ta n r ve ta nmaz mal 
ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar 
ortakl  yat r mlar , ta nmaz, ekipman veya emtia temini 
veya finansal kiralama, mal kar l  vesaikin finansman , 
ortak yat r mlar veya benzer yöntemlerle sa lad klar  finans-
manlar da bu Kanun uygulamas nda kredi say l r.

Risk grubu
Madde 49.- Bir gerçek ki i ile e i ve çocuklar , bunlar n 

yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü olduklar  veya 
bunlar n ya da bir tüzel ki inin birlikte veya tek ba lar na, 
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do rudan ya da dolayl  olarak kontrol ettikleri ya da s -
n rs z sorumlulukla kat ld klar  ortakl klar bir risk grubunu 
olu turur.

Bir banka ile bu bankan n nitelikli pay sahipleri, yönetim 
kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunlar n birlikte veya tek 
ba na, do rudan ya da dolayl  olarak kontrol ettikleri ya da 
bunlar n s n rs z sorumlulukla kat ld klar  veya yönetim kuru-
lu üyesi ya da genel müdürü olduklar  ortakl klar bankan n 
dahil oldu u risk grubunu olu turur.

Yukar da belirtilen risk gruplar n n belirlenmesinde birlikte 
kontrol edilen ortakl klar, bu ortakl klar n kontrolünü birlikte 
sa layan her bir hissedar n risk grubuna dahil edilir.

Bu maddenin uygulanmas nda aralar nda birinin ödeme 
güçlü üne dü mesinin di er bir veya birkaç n n ödeme güç-
lü üne dü mesi sonucunu do uracak boyutta kefalet, garanti 
veya benzeri ili kiler bulunan gerçek ve tüzel ki iler ilgili risk 
gruplar na dahil edilir.

Sermayesinin ço unlu u ayr  ayr  veya birlikte Hazineye, 
Özelle tirme idaresi Ba kanl na, genel veya katma bütçeli 
dairelere ait bankalar; do rudan veya dolayl  olarak kontrol 
ettikleri ortakl klar ile birlikte bir risk grubu olu turur.

Bankalar d ndaki kamu iktisadi te ebbüslerinin veya his-
selerinin ço unlu u Özelle tirme idaresi Ba kanl n n elinde 
bulunan di er kamu kurum ve kurulu lar , sermaye, yönetim 
ve denetimlerine hâkim olduklar  ba l  ortakl k, i tirak ve mü-
esseseler ile birlikte bir risk grubu olu turur.

Bu maddenin uygulanmas na, banka ve ortakl klarda yö-
netim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yapanlar ve 
velâyet alt nda olmayan çocuklar bak m ndan ayn  risk gru-
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buna dahil edilecek gerçek ve tüzel ki ilerin tespitine ili kin 
usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

Dâhil olunan risk grubu ve mensuplara kredi kulland rma 
ko ullar

Madde 50.- Bankalar;

Yönetim kurulu üyelerine, genel müdüre, genel müdür a) 
yard mc lar na ve kredi açmaya yetkili mensuplar na; bunla-
r n e  ve velâyet alt ndaki çocuklar na; tek ba lar na ya da 
birlikte sermayesinin yüzde yirmibe  veya fazlas na sahip 
olduklar  ortakl klara,

(a) bendinde say lanlar d nda kalan mensuplar  ile b) 
bunlar n e  ve velayeti alt ndaki çocuklar na,

Mensuplar n n kurdu u veya bunlar için kurulan sand k, c) 
dernek, sendika veya vak flara,

Her ne ekil ve surette olursa olsun nakdî ve gayrinakdî 
kredi veremez, tahvil ya da benzeri menkul k ymetlerini sat n 
alamazlar.

Birinci f kra hükümleri, yönetim kurulu üyeliklerinde aslen 
bulunan veya temsilci bulunduran ve banka sermayesinde 
do rudan veya dolayl  olarak nitelikli paya sahip olan gerçek 
ki i ortaklar ile tüzel ki i ortaklar hakk nda uygulanmaz.

Bir bankan n ortakl klar n n yönetim ve denetim kurullar n-
da bulunan kimselerin ayn  zamanda ilgili bankan n mensubu 
olmas , bu ortakl klar n ilgili banka ile i lem yapmas na engel 
de ildir.

Bankan n dâhil oldu u risk grubunda bulunan gerçek ve 
tüzel ki ilere kredi kulland r lmas  hâlinde, gerekli kararlar n 
yönetim kurulunun üye tam say s n n üçte iki ço unlu u ile 
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al nmas  ve bunlara sa lanan kredi ko ullar n n kredi kulla-
nan n lehine di er ki i ve gruplara kulland r lanlardan ve pi-
yasa ko ullar ndan farkl l k arz etmemesi artt r.

Bir bankan n yönetim kurulu üyelerine, mensuplar  ile 
bunlar n e lerine ve velâyet alt ndaki çocuklar na, ayl k net 
ücretleri toplam n n be  kat n  a mamak üzere verilecek kre-
diler, üç kat n  a mamak üzere çek karnesi veya kredi kart  
verilmesi suretiyle kulland r lacak krediler ile bu Kanunun 55 
inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen menkul k y-
metler kar l  kulland r lan krediler birinci ve dördüncü f kra 
hükümlerine tâbi de ildir.

Banka, bankan n risk grubunda yer alan ki ilere açt  kre-
dileri Kuruma düzenli olarak raporlar.

Sonradan bu madde hükümlerine ayk r  hale gelen kredi-
lerin en geç alt  ay içinde tasfiye edilmesi zorunludur.

Kredi açma
Madde 51.- Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. 

Yönetim kurulu; kredi açma, onay verme ve di er idarî 
esaslara ili kin politikalar  olu turmak, bunlar n uygulanma-
s n  ve izlenmesini sa lamak ve gerekli tedbirleri almakla 
yükümlüdür.

Yönetim kurulu kredi açma yetkisini Kurulca belirlene-
cek usûl ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine veya 
genel müdürlü e devredebilir. Genel müdürlük kendisine 
devredilen kredi açma yetkisini di er birimleri, bölge mü-
dürlükleri veya ubeleri arac l yla da kullanabilir. Kredi 
komitesinin olu umu ile çal ma ve karar alma esaslar  
Kurulca belirlenir. Bu Kanunun kredi s n rlar na ili kin hü-
kümlerine tâbi olmayan krediler için kredi açma yetkisi yö-
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netim kurulunca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde 
devredilebilir.

Kredi açma yetkisini haiz olanlar, kendileri ile e  ve velâyeti 
alt ndaki çocuklar n n veya bunlarla risk grubu olu turan di-

er gerçek ve tüzel ki ilerin taraf oldu u kredi i lemlerine ili -
kin de erlendirme ve karar verme a amalar nda yer alamaz 
ve bu hususu yaz l  olarak yetkililere bildirir.

Kurul, bu madde ve 50 nci madde hükümlerine ayk r  ola-
rak kulland r ld  tespit edilen kredilerin, ilgili bankan n öz-
kaynak hesab nda indirim kalemi olarak dikkate al nmas na 
karar vermeye veya bu krediler tutar nda ilave özkaynak te-
min edilmesini zorunlu tutmaya yetkilidir.

Kredilerin izlenmesi
Madde 52.- Bankalar, kredileri nedeniyle maruz kal na-

cak riskleri ölçmek, kar  taraf n malî gücünü düzenli olarak 
analiz etmek ve izlemek, gerekli bilgi ve belgeleri temin et-
mek ve bunlara ili kin esaslar  belirlemek zorundad r. Kredi 
mü terileri bu çerçevede konsolide ve konsolide olmayan 
bazda istenilen bilgi ve belgeleri bankalara vermekle yü-
kümlüdür.

Sermayesinin yar s ndan fazlas na genel ve katma bütçe-
li dairelerin, kamu iktisadi te ebbüslerinin, 28.5.1986 tarihli 
ve 3291 say l  Kanun kapsam na al nan kurulu lar n sahip 
oldu u kurum ve ortakl klara ve bankalar d nda kalan mü -
terilere aç lacak kredi ve verilecek kefalet ya da teminatlar n 
Kurumca belirlenecek tutar  geçmesi hâlinde al nacak hesap 
durumu belgesi ile eki bilanço ve kâr ve zarar cetvellerinin 
genel kabul görmü  muhasebe ilkelerine uygunlu unun Ku-
rumca belirlenecek esaslar dahilinde 1.6.1989 tarihli ve 3568 
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say l  Kanuna göre ruhsat alm , denetim yetkisine sahip 
meslek mensuplar  taraf ndan onaylanmas  artt r.

Bu maddenin uygulanmas yla ilgili usûl ve esaslar Kurulca 
belirlenir.

Kar l klar ve teminatlar
Madde 53.- Bankalar, krediler ve di er alacaklarla ilgili 

olarak, do mu  veya do mas  muhtemel zararlar n kar lan-
mas  ve bunlar d nda kalan varl klar n de er azal lar  için 
yeterli düzeyde kar l k ayr lmas na, aktiflerin kalitesine ve 
s n fland r lmas na, garantilerin ve teminatlar n al nmas na, 
bunlar n de erinin ve güvenilirli inin ölçülmesine, takibe al -
nan kredilerin izlenmesine ve vadesi dolmu  kredilerin geri 
ödenmesine ili kin politikalar  olu turmak ve uygulamak, 
bunlar  düzenli olarak gözden geçirmek, tüm bu hususlar  
icra edebilecek gerekli yap lar  tesis etmek ve i letmek zo-
rundad r. Bu f kra hükmünün uygulanmas na ili kin usûl ve 
esaslar Kurulca belirlenir.

Bu madde uyar nca krediler ve di er alacaklarla ilgili ola-
rak ayr lan özel kar l klar n tamam , ayr ld klar  y lda kurum-
lar vergisi matrah n n tespitinde gider olarak kabul edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
S n rlamalar

Kredi s n rlar
Madde 54.- Bankalarca bir gerçek ya da tüzel ki iye veya 

bir risk grubuna kulland r labilecek kredilerin toplam  özkay-
naklar n yüzde yirmibe ini a amaz. Bu oran, 49 uncu madde-
nin ikinci f kras nda tan mlanan risk grubu bak m ndan yüzde 
yirmi olarak uygulan r. Kurul, bu oran  yüzde yirmibe e kadar 
yükseltmeye veya kanunî haddine kadar indirmeye yetkilidir. 
Bir adi ortakl a verilen krediler, sorumluluklar  oran nda or-
taklara kulland r lm  say l r.

Bankalarca hâkim ortak veya nitelikli pay sahibi olup ol-
mad klar na bak lmaks z n bankalar n sermayesinin yüzde 
bir ve daha fazla pay na sahip olup pay defterine kay tl  olan 
tüm ortaklar na ve bunlarla risk grubu olu turan ki ilere kul-
land r lacak kredilerin toplam  özkaynaklar n n yüzde ellisini 
a amaz.

Birlikte kontrol edilen ortakl klara kulland r lan krediler, 
bu ortakl klar  birlikte kontrol eden hissedarlar n her birinin 
ortakl k sermayesinde sahip oldu u paylar n, birlikte kontrol 
ettikleri toplam paya oran  ölçüsünde ortakl  birlikte kontrol 
eden her bir hissedar n dâhil oldu u risk grubuna kulland r l-
m  say l r.

Bir gerçek ya da tüzel ki iye veya bir risk grubuna özkay-
naklar n yüzde onu veya daha fazlas  oran nda kulland r lan 
krediler büyük kredi say l r ve bunlar n toplam  özkaynaklar n 
sekiz kat n  a amaz.

Bir risk grubuna kulland r lan kredilerin teminat n  olu tur-
mak üzere ayn  risk grubuna dâhil gerçek veya tüzel ki iler-
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den kabul edilen aval, garanti ve kefaletler risk grubuna ait 
kredi s n rlar n n hesab nda dikkate al nmaz.

Gayrinakdî krediler, vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri 
ile benzeri di er sözle meler, kabul edilen aval, garanti ve 
kefaletler, kredi kurulu lar  ve finansal kurulu larla gerçek-
le tirilen i lemler, Kurulca kabul edilecek ülkelerin merkezî 
yönetimleri, merkez bankalar  ve bankalar  ile yap lan i lem-
ler veya bunlarca ç kar lan ya da ödenmesi garanti edilen 
bono, tahvil ve benzeri sermaye piyasas  araçlar , verilen 
di er garantiler kar l  yap lan i lemler kredi s n rlar n n 
hesab nda Kurulca belirlenen esaslar ve oranlar dâhilinde 
dikkate al n r.

Bu madde hükümleri, ana ortakl k bak m ndan konsolide 
esasa göre uygulan r.

Kredi s n rlamalar na tâbi olmayan i lemler
Madde 55.- A a daki kredi i lemleri 54 üncü maddedeki 

s n rlamalara tâbi de ildir:

a) Kar l  nakit, nakit benzeri k ymet ve hesaplar ile k y-
metli maden olan i lemler.

b) Hazine Müste arl , Merkez Bankas , Özelle tirme ida-
resi Ba kanl  ve Toplu Konut idaresi Ba kanl yla yap lan 
i lemler ile bu kurumlarca ç kar lan ya da ödenmesi garanti 
edilen bono, tahvil ve benzeri menkul k ymetler kar l  ya-
p lan i lemler.

c) Merkez Bankas  nezdindeki piyasalarda veya kanunla 
te kilatlanm  di er para piyasalar nda yap lan i lemler.

d) Ayn  ki iye ya da ayn  risk grubuna yeni kredi tahsi-
si hâlinde daha önce yabanc  para cinsinden veya yabanc  
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para ölçüsü ile verilen kredilerin, müteakiben tahsis edilen 
kredinin kulland r lmaya ba land  tarihteki cari kurdan dik-
kate al nmas  kayd yla çek ve kredi kart  kulland r mlar  hariç, 
kredilerde kur de i ikliklerinin do urdu u art lar ile vadesi 
geçmi  kredilere tahakkuk ettirilen faiz, kâr pay  ve di er un-
surlar.

e) Her türlü sermaye art r mlar  dolay s yla bedelsiz edi-
nilen ortakl k paylar  ile ortakl k paylar n n herhangi bir fon 
ç k  gerektirmeyen de er art lar .

f) Kurulca belirlenecek esaslar dâhilinde bankalar n kendi 
aralar ndaki i lemler.

g) Kurulca belirlenecek esas ve süreler çerçevesinde el-
den ç kar lmas  kayd yla halka arza arac l k yüklenimleri kap-
sam nda edinilen ortakl k paylar .

h) Özkaynak hesab nda indirilecek de er olarak dikkate 
al nan i lemler.

i) Kurulca belirlenecek di er i lemler.

Ortakl k paylar na ili kin s n rlamalar
Madde 56.- Bankalar n; kredi kurulu lar  ve finansal ku-

rulu lar d ndaki bir ortakl ktaki pay  kendi özkaynaklar n n 
yüzde onbe ini, bu ortakl klardaki paylar n n toplam tutar  ise 
kendi özkaynaklar n n yüzde altm n  a amaz.

Bu Kanunun 55 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen i -
lemler, birinci f krada belirtilen s n rlar n hesab nda dikkate 
al nmaz.

Birinci f krada zikredilen s n rlar n a lmas  hâlinde, a m 
tutar  özkaynak hesaplamas nda ana sermayeden indirim 
kalemi olarak dikkate al n r.
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Bankalar, kendilerinde do rudan veya dolayl  olarak pay 
sahibi olan ortakl k ve kurulu larda do rudan veya dolay-
l  olarak pay sahibi olamazlar, bunlar n hisse senetlerini 
rehin olarak kabul edemezler ve kar l nda avans vere-
mezler.

Gayrimenkul ve emtia üzerine i lemler
Madde 57.- Bankalar n gayrimenkullerinin net defter de-

erleri toplam  özkaynaklar n n yüzde ellisini a amaz. Bu 
hesaplamada, de erleme veya enflasyon düzeltmesine ba l  
olarak olu an ve gayrimenkul hesab na eklenen de er art -
lar  yüzde elli oran nda dikkate al n r.

Bankalar, 2499 say l  Sermaye Piyasas  Kanunu kapsa-
m nda gayrimenkul ve emtiay  esas alan sözle meler ile 
Kurulca uygun görülecek k ymetli madenlerin al m ve sat m  
hariç olmak üzere ticaret amac yla gayrimenkul ve emtian n 
al m ve sat m  ile u ra amaz, ipotekli konut finansman  ku-
rulu u ve gayrimenkul yat r m ortakl klar  hariç olmak üzere 
ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan ortakl klara ka-
t lamazlar.

Kat l m bankalar  taraf ndan gayrimenkul, ekipman veya 
emtia temini veya finansal kiralama, kâr ve zarar ortakl , 
ortak yat r mlar yoluyla finansman sa lanmas  ve benzer 
faaliyetler nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden dolay  gay-
rimenkul ve emtia üzerine yap lan i lemler, bu madde ile 
yasaklanan ve s n rlanan faaliyetler kapsam nda de erlen-
dirilmez.

Alacaklardan dolay  edinilmek zorunda kal nan emtia ve 
gayrimenkullerin elden ç kar lmas na ili kin usûl ve esaslar 
Kurul taraf ndan belirlenir.
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Sand k ve vak flara ili kin i lemler
Madde 58.7- Bankalarca münhas ran çal anlar na ait ol-

mak üzere sa l k ve sosyal yard m, emeklilik, ihtiyat ve tasar-
ruf sa lama amaçlar yla kurulan sand k ve vak flara aç klar -
n n kapat lmas  için  kaynak aktar lamaz.

Ba  s n rlar
Madde 59.- Bankalar ve konsolide denetime tâbi kurulu -

larca bir malî y lda yap labilecek ba  miktar , banka özkay-
naklar n n binde dördünü a amaz. Ancak, yap lan ba  ve 
yard mlar n en az yar s n n, kurumlar vergisi matrah n n tes-
pitinde gider veya indirim olarak dikkate al nabilecek ba  
ve yard mlardan olu mas  zorunludur. Bu hükmün uygulan-
mas na ili kin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

7 5754 say l  Kanun’un 73 ve 74’üncü maddeleri ile, 5510 say l  Kanuna 
eklenen geçici 20’nci maddenin son f kras  hükmü uyar nca yap lacak 
devir ve di er i lemler hakk nda, bu madde hükümlerinin 1/1/2008 tari-
hinden itibaren uygulanmayaca  hükmü getirilmi tir.
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BE NC  KISIM
Mevduata ve Kat l m Fonu Toplamaya 

li kin Hükümler

Mevduat ve kat l m fonu kabulü
Madde 60.- Kredi kurulu lar  ile özel kanunlar na göre yet-

kili olanlar d nda hiçbir gerçek veya tüzel ki i, aslen veya 
fer’an meslek edinerek mevduat veya kat l m fonu kabul ede-
mez, ticaret unvanlar  ve kamuya yapacaklar  aç klamalar ile 
ilân ve reklamlar nda bu izlenimi yaratacak ifade ve deyimleri 
kullanamaz.

Kar l nda hesap cüzdan  yerine makbuz, kat lma bel-
gesi, senet ve benzeri belgelerin verilmesi, al nan paralar n 
mevduat veya kat l m fonu kabulü say lmas na engel de-

ildir.

Resmî ve özel kurulu lar ile ortakl klarda, yaln z çal -
anlar na ait olmak üzere sa l k ve sosyal yard m, emekli-

lik, ihtiyat ve tasarruf sa lama amaçlar yla kurulan sand k 
ve vak flar n münhas ran kendi üyelerinden bu amaçlar 
için toplad klar  paralar ile sigorta irketlerinin i lemleri bu 
Kanun uygulamas nda mevduat ve kat l m fonu kabulü sa-
y lmaz.

Kalk nma ve yat r m bankalar n n kendi müstakrizlerinden, 
ortak ve ortakl klar ndan genel esaslar dâhilinde sa lad klar  
fonlar ile bankalardan, para piyasalar , sermaye piyasalar  ve 
organize piyasalardan sa layacaklar  fonlar bu Kanun uygu-
lamas nda  mevduat say lmaz.

Türkiye’de kurulan kredi kurulu lar n n yurt d ndaki 
ubeleri ve ortakl klar , mevduat cüzdan  ve fon toplamaya 
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ili kin evrak n düzenlenmesi i lemlerini faaliyette bulun-
duklar  ülkede yapmak zorundad r. Bu ube veya ortakl k-
lar ad na hiçbir ekil ve surette yurt içinde mevduat cüz-
dan  ve fon toplamaya ili kin evrak düzenlenemez veya 
verilemez.

Türkiye’de kurulu kredi kurulu lar , yurt d nda kurulu 
ortakl klar  veya ba ka banka veya finansal kurulu lar ad -
na yurt içinde yerle ik ki ilerden mevduat veya kat l m fonu 
kabul etmek amac yla; evrak ya da cüzdan bulundurmalar , 
personel istihdam etmeleri, bu ortakl klar veya ba ka kredi 
kurulu u veya finansal kurulu lar ad na toplanacak mevduat 
ve kat l m fonu üzerinden personele ücret, komisyon, prim 
ve benzeri adlar alt nda para ödemek veya personele bu ku-
rulu lar n reklam n  yapt rmak suretiyle mü terilerini an lan 
kurulu lara yönlendirmeleri, bu ve benzeri yöntemler kullana-
rak yurt d nda kurulu kurulu lar ad na mevduat ve kat l m 
fonu kabul etmeleri, bu madde kapsam nda izinsiz mevduat 
ve kat l m fonu kabulü say l r.

Kredi kurulu lar , mevduat hesaplar  ile kat l m fonu hesap-
lar n  Kurulun görü ü al nmak suretiyle Merkez Bankas nca 
tespit edilecek vade ve türlerine göre tasnif etmek, tasarruf 
mevduat  ve gerçek ki ilere ait kat l m fonunu di er hesap-
lardan ay rmak zorundad rlar. 2499 say l  Sermaye Piyasa-
s  Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen sermaye piyasas  
araçlar  hakk nda bu madde hükümleri uygulanmaz.

Mevduat n ve kat l m fonunun çekilmesi
Madde 61.- 4721 say l  Türk Medenî Kanununun rehinle-

re ve hapis hakk na, 818 say l  Borçlar Kanununun alaca n 
devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile di er kanunlar n 
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verdi i yetkiler ve koydu u yükümlülükler sakl  kalmak ar-
t yla mevduat ve kat l m fonu sahiplerine ödenmesi gereken 
tutarlar  geri alma haklar  hiçbir suretle s n rland r lamaz. 
Mevduat veya kat lma hesab  sahipleri ile kredi kurulu lar  
aras nda vade ve ihbar süresi hakk nda kararla t r lan artlar 
sakl d r.

Bu maddenin uygulanmas na ili kin usûl ve esaslar Ku-
rulca belirlenir.

Zamana m
Madde 62.- Bankalar nezdlerindeki mevduat, kat l m fonu, 

emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, i lemi, 
herhangi bir yaz l  talimat  tarihinden ba layarak on y l içinde 
aranmayanlar zamana m na tâbidir.

Zamana m na u rayan her türlü mevduat, kat l m fonu, 
emanet ve alacaklar banka taraf ndan hak sahibine ula la-
mamas  hâlinde, yap lacak ilân  müteakiben Fona gelir kay-
dedilir.

Bu maddenin uygulanmas  ile ilgili usûl ve esaslar Kurulca 
belirlenir.

Mevduat n ve kat l m fonunun sigortalanmas
Madde 63.- Kredi kurulu lar  nezdlerindeki tasarruf mev-

duat  ve gerçek ki ilere ait kat l m fonlar , Tasarruf Mevduat  
Sigorta Fonu taraf ndan sigorta edilir.

Kredi kurulu lar , nezdlerindeki tasarruf mevduat  ve ger-
çek ki ilere ait kat l m fonlar n , sigortaya tâbi k s m üze-
rinden sigorta ettirmek ve bunun üzerinden prim ödemek 
zorundad r.
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Sigortaya tâbi olacak tasarruf mevduat  ve gerçek ki i-
lere ait kat l m fonlar n n kapsam  ve tutar , Merkez Ban-
kas , Kurul ve Hazine Müste arl n n olumlu görü ü al n-
mak suretiyle Fon Kurulu taraf ndan belirlenir. Risk esasl  
sigorta priminin oran , y ll k bazda sigortaya tâbi tasarruf 
mevduat ve kat l m fonunun binde yirmisini a amaz. Risk 
esasl  sigorta priminin tarifesi, tahsil zaman , ekli ve di er 
hususlar Kurulun görü ü al nmak suretiyle Fon Kurulu ta-
raf ndan belirlenir.

Kredi kurulu lar n n iflas  hâlinde mevduat ve kat l m 
fonu sahipleri, Fonun imtiyazl  alacaklar ndan ve Devlet 
ile sosyal güvenlik kurulu lar n n 6183 say l  Kanun kap-
sam ndaki alacaklar ndan sonra gelmek üzere sigortaya 
tâbi olmayan k s m için 2004 say l  cra ve flas Kanunu-
nun 206 nc  maddesindeki üçüncü s ra anlam nda imtiyazl  
alacakl d rlar.

Kredi kurulu lar nca Fona ödenen sigorta primleri ku-
rumlar vergisi matrah n n tespitinde gider olarak kabul 
edilir.

Faaliyet izni kald r lan kredi kurulu lar  nezdinde bulu-
nan ve do rulu u hiçbir üpheye yer vermeyecek ekilde 
kan tlanan mevduat ve kat l m fonunun sigorta kapsam n-
daki k sm , Fon kaynaklar ndan ödenir.

Sigorta kapsam  d nda kalan mevduat ve kat l m fonu
Madde 64.- A a da say lan tasarruf mevduat  ve kat -

l m fonu hesaplar  sigortaya tâbi de ildir:
a) lgili kredi kurulu unun hâkim ortaklar  ile bunlar n 

ana, baba, e  ve velâyet alt ndaki çocuklar na ait mevdu-
at ve kat l m fonu ile di er hesaplar.
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b) lgili kredi kurulu unun yönetim veya müdürler kurulu 
ba kan ve üyeleri, genel müdür ve yard mc lar  ile bunlar n 
ana, baba, e  ve velâyet alt ndaki çocuklar na ait mevduat 
ve kat l m fonu ile di er hesaplar.

c) 26.9.2004 tarihli ve 5237 say l  Türk Ceza Kanunu-
nun 282 nci maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarl  
de erleri kapsam na giren mevduat ve kat l m fonu ile di-

er hesaplar.

d) Kurul taraf ndan belirlenen di er mevduat, kat l m 
fonu ve hesaplar.

ALTINCI KISIM 
Denetim ve Al nacak Önlemler

Denetim

Madde 65.- Bu Kanun kapsam ndaki kurulu lar ve bun-
lar n faaliyetleri, Kurumun denetim ve gözetimine tâbidir.

Kurum, bankalar n genel kurul toplant lar na gözlemci 
s fat yla temsilci gönderebilir.

Konsolide denetim

Madde 66.- Bu Kanunun 43 üncü maddesinin birinci f k-
ras  hükmü gere ince, konsolide bazda s n rlama ve oran-
lara tâbi olan ana ortakl k bankalar ve bunlar n yurt içi ve 
yurt d  ba l  ortakl klar , birlikte kontrol edilen ortakl klar , 
ube ve temsilcilikleri konsolide denetime tâbidir.
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Birinci f krada belirtilen kurulu lar, öncelikle iç kontrol, 
risk yönetimi ve iç denetim sistemleri, muhasebe ve finan-
sal raporlama birimi, finansal tablolar ve raporlar  ile risk 
grubuna kulland r lan kredilere ili kin bilgi ve belgeler ol-
mak üzere her türlü kay t, bilgi, belge, yap  ve sistemlerini 
konsolide denetime uygun ve haz r hale getirmek zorun-
dad rlar.

Ba l  ortakl k ve birlikte kontrol edilen ortakl klar n bu Ka-
nun uyar nca yap lacak konsolide denetimi, gerek duyulma-
s  hâlinde, Kurum ve konsolide denetime tâbi kurulu lar n 
denetimi ve gözetimi ile yetkili mercilerle birlikte gerçekle -
tirilir. Denetim sonuçlar  ile denetime esas bilgi ve belgeler 
an lan yetkili mercilerin görü ü al narak Kurulca belirlene-
cek usûl ve esaslara göre payla l r ve kullan l r.

Önlem al nmas n  gerektiren hâller
Madde 67.- Konsolide veya konsolide olmayan bazda ya-

p lan denetimler sonucunda bir bankan n;

a) Aktiflerinin vade itibar yla yükümlülüklerini kar laya-
mama tehlikesiyle kar  kar ya gelmesi ya da likiditeye ili -
kin düzenlemelere uymamas ,

b) Gelir ve giderleri aras ndaki ilgi ve dengelerin bozulma-
s  nedeniyle kârl l n faaliyetleri emin bir ekilde yürütecek 
yeterlilikte olmamas ,

c) Özkaynaklar n n sermaye yeterlili ine ili kin düzenle-
melere göre yetersiz olmas  veya bu durumun gerçekle mek 
üzere bulunmas ,

d) Aktif kalitesinin malî bünyeyi zay flatabilecek ekilde 
bozulmas ,
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e) Bu Kanuna ve ilgili düzenlemelere veya Kurulca al nan 
kararlara ayk r  nitelikte karar, i lem ve uygulamalar n n bu-
lunmas ,

f) iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerini kur-
mamas  veya bu sistemleri etkin ve yeterli bir ekilde i let-
memesi veya denetimi engelleyici herhangi bir hususun bu-
lunmas ,

g) Yönetiminin basiretsizli i nedeniyle bu Kanun ve ilgili 
mevzuat ile tan mlanm  risklerin önemli ölçüde artmas  veya 
malî bünyeyi zay flatabilecek ekilde yo unla mas ,

hâllerinden herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, bu 
Kanunun 68 inci, 69 uncu ve 70 inci maddelerinde öngörülen 
tedbirler derhal al n r.

Düzeltici önlemler 
Madde 68.- Kurum, 67 nci maddede düzenlenen;

a) (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki hâllerden birinin veya 
birkaç n n tespiti hâlinde, bankan n özkayna n n art r lmas  
veya kâr da t m n n geçici bir süreyle durdurularak ihtiyatlara 
aktar lmas  veya ayr lan kar l klar n art r lmas , hissedarlara 
kredi verilmesinin durdurulmas  veya aktiflerin elden ç kar l-
mas  suretiyle likidite temin edilmesi veya yeni yat r mlar n s -
n rland r lmas  veya durdurulmas , ücret ve di er ödemelerin 
s n rland r lmas , uzun vadeli yat r mlar n durdurulmas ,

b) (e), (f) ve (g) bentlerindeki hâllerden birinin veya birkaç -
n n varl  hâlinde bu ayk r l klar n giderilmesi, kredi politika-
s n n gözden geçirilerek riskli i lemlerin durdurulmas , maruz 
kal nan vade, kur veya faiz riskinin azalt lmas  için gerekli 
önlemlerin al nmas ,
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Tedbirlerinden bir veya birkaç n n ya da tamam n n ve Ku-
rumca uygun görülecek di er tedbirlerin, Kurumun uygun gö-
rece i bir süre ve onaylayaca  bir plân dahilinde al nmas n  
ve uygulanmas n  bankan n yönetim kurulundan ister.

yile tirici önlemler
Madde 69.- Banka taraf ndan 68 inci maddede yer alan 

önlemlerin al nmamas  veya al nan önlemlere ra men so-
runlar n giderilememesi ya da bu tedbirlerin al nmas  duru-
munda dahi sonuç al namayaca n n Kurumca belirlenmesi 
hâlinde Kurul;

a) 67 nci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde say -
lan hallerden herhangi birinin veya birkaç n n gerçekle mesi 
durumunda, malî bünyenin düzeltilmesi, sermaye yeterlili i 
veya likidite düzeylerinden birinin ya da her ikisinin yüksel-
tilmesi, uygun bir süre vererek uzun vadeli veya duran var-
l klar n elden ç kar lmas , i letme ve yönetim giderlerinde 
k s nt ya gidilmesini veya mensuplar na her ne ad alt nda 
olursa olsun düzenli olarak ödenenler d ndaki ödemelerin 
durdurulmas , belirli ki i, kurum, risk grubu veya sektörlere 
nakdî ve gayrinakdî kredi kulland -r m n n s n rland r lmas  
veya yasaklanmas ,

b) 67 nci maddenin (e), (f) ve (g) bentleri ile ilgili olarak 
ayk r l klar n giderilmesi, karar, i lem ve uygulamalarda yö-
netim kurulu üyelerinin sorumlulu u bulunmas  hâlinde genel 
kurulun en k sa sürede ola anüstü toplant ya ça r larak yö-
netim kurulu üyelerinden bir veya birkaç n n veya tamam n n 
de i tirilmesi veya üye say s n  art rarak üye atanmas  veya 
karar ve i lemlerde sorumlulu u bulunan mensuplar n n gö-
revden al nmas , (g) bendi ile ilgili olarak maruz kal nan risk-
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lerin azalt lmas  için k sa, orta ve uzun vadeli olmak üzere 
Kurulca uygun görülecek bir plân olu turulmas  ve yönetim 
kurulu üyeleri ile nitelikli paya sahip ortaklar ndan, bu plân n 
yaz l  olarak taahhüt edilmesi ve belirledi i dönemler itibar y-
la uygulama sonuçlar n n gönderilmesi,

de dâhil olmak üzere, uygun görece i her türlü tedbirin al n-
mas n  ve ivedilikle uygulanmas n  banka yönetim kurulun-
dan ister.

K s tlay c  önlemler
Madde 70.- Banka taraf ndan 68 inci ve/veya 69 uncu 

maddelerde yer alan önlemlerin al nmamas  veya al nan 
önlemlere ra men sorunlar n giderilememesi ya da bu ted-
birlerin al nmas  durumunda dahi sonuç al namayaca n n 
belirlenmesi hâlinde Kurul bankadan;

a) Faaliyetlerini, faaliyet türleri itibar yla tüm te kilat n  
veya gerekli görülecek yurt içi veya yurt d  ubelerini veya 
muhabirlerle ili kilerini kapsayacak ekilde k s tlamas  veya 
geçici olarak durdurulmas ,

b) Kaynaklar n toplanmas  ve kulland r lmas na ili kin ola-
rak faiz oran  ve vade k s tlamalar  da dâhil olmak üzere, her 
türlü s n rlama ve k s tlama getirmesi,

c) Yönetim kurulu da dâhil olmak üzere genel müdür, ge-
nel müdür yard mc lar , ilgili birim ve ube yöneticilerinin bir 
k sm n  veya tamam n  görevden almas , görevden al nan 
ki ilerin yerine atanacak veya seçilecek ki iler için Kurumdan 
onay al nmas ,

d) Sigortaya tâbi mevduat veya kat l m fonu tutar n  a ma-
mak ve yeterli teminat  hâkim ortaklar n hisse senetlerinden 
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veya di er malvarl klar ndan kar lanmak üzere uzun vadeli 
kredi sa lamas ,

e) Zarar do urdu u tespit edilen faaliyetlerinin s n rland r l-
mas  veya durdurulmas , verimi dü ük veya verimsiz varl kla-
r n n elden ç kar lmas ,

f) stekli olan bir veya birkaç banka ile birle mesi,

g) Özkaynaklar n art r lmas n  sa lamak amac yla uygun 
görülecek yeni hissedarlar bulunmas ,

h) Do an zarar n özkaynaktan indirilmesi,

tedbirlerinden bir ya da birkaç n n veya uygun görece i di er 
tedbirlerin al nmas n  ve uygulanmas n  ister.

Faaliyet izninin kald r lmas  veya Fona devir
Madde 71.- Denetlemeler sonucunda bir bankayla ilgili 

olarak;

a) Bu Kanunun 70 inci maddesi kapsam nda al nmas  
istenen tedbirlerin Kurul taraf ndan verilen süre içerisin-
de ya da her halükârda en geç oniki ay içinde k smen ya 
da tamamen al nmamas  ya da bu tedbirleri k smen veya 
tamamen alm  olmas na ra men, malî bünyesinin güçlen-
dirilmesine imkân bulunmad  veya bu tedbirler al nm  
olsa dahi malî bünyesinin güçlendirilemeyece inin tespit 
edilmesi,

b) Faaliyetine devam n n mevduat ve kat l m fonu sahiple-
rinin haklar  ve malî sistemin güven ve istikrar  bak m ndan 
tehlike arz etti inin ortaya ç kmas ,

c) Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremedi inin tes-
pit edilmesi,
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d) Yükümlülüklerinin toplam de erinin varl klar n n toplam 
de erini a mas ,

e) Hâkim ortaklar n n veya yöneticilerinin, banka kaynakla-
r n , bankan n emin bir ekilde çal mas n  tehlikeye dü üre-
cek biçimde do rudan veya dolayl  veya dolanl  olarak kendi 
lehlerine kullanmas  veya dolanl  olarak kaynak kulland rma-
s  ve bankay  bu suretle zarara u ratmas ,
hâllerinden bir veya birkaç n n varl  durumunda Kurul, en 
az be  üyesinin ayn  yöndeki oyuyla al nan kararla bankan n 
faaliyet iznini kald rmaya ya da kredi kurulu unun temettü ha-
riç ortakl k haklar  ile yönetim ve denetimini, zarar n mevcut 
ortaklar n sermayesinden indirilmesi kayd yla k smen veya 
tamamen devri, sat  veya birle tirilmesi amac yla Fona 
devretmeye yetkilidir.

Faaliyet izni kald r lan kredi kurulu lar  bu Kanunda yer 
alan hükümlere göre, kalk nma ve yat r m bankalar  ise genel 
hükümlere göre tasfiye edilir.

Bu madde kapsam nda al nan Kurul kararlar  Resmî Ga-
zetede yay mlan r. Yay m tarihi ilgililer bak m ndan tebli  ta-
rihi olarak kabul edilir.

Sistemik riske kar  al nacak önlemler
Madde 72.- Finansal sistemin bütününe sirayet edebi-

lecek ölçüde olumsuz bir geli menin ortaya ç kmas  ve 
bu durumun Kurumun koordinasyonunda, Fon, Hazine 
Müste arl  ve Merkez Bankas nca mü tereken tespiti 
hâlinde, al nacak ola anüstü tedbirleri belirlemeye Bakan-
lar Kurulu yetkili olup, ilgili bütün kurum ve kurulu lar be-
lirlenen bu ola anüstü tedbirleri derhal uygulamakla yetkili 
ve sorumludur.
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YED NC  KISIM 
Kanunî Yükümlülükler

S rlar n saklanmas
Madde 73.- Kurul ba kan ve üyeleri ile Kurum personeli, 

Fon Kurulu ba kan ve üyeleri ile Fon personeli görevleri s ra-
s nda ö rendikleri bankalara ve bunlar n ba l  ortakl k, i tirak, 
birlikte kontrol edilen ortakl klar  ve mü terilerine ait s rlar  bu 
Kanuna ve özel kanunlar na göre yetkili olanlardan ba kas -
na aç klayamaz ve kendilerinin veya ba kalar n n yararlar -
na kullanamazlar. Kurumun d ar dan destek hizmeti ald  
ki i ve kurulu lar ile bunlar n çal anlar  da bu hükme tâbidir. 
Bu yükümlülük görevden ayr ld ktan sonra da devam eder.

Bu Kanun hükümleri uyar nca Kurumun, yurt d ndaki mu-
adili denetim mercileri ile düzenleyece i mutabakat zab tlar  
çerçevesinde verece i bilgi ve belgeler birinci f kradaki s r kap-
sam nda de ildir. Kurul düzenleyece i mutabakat zab tlar  veya 
zab tlar d nda elde edece i s rlar n korunmas n  sa lamakla 
görevlidir. Kurumun elde edece i s r niteli indeki bilgi ve bel-
geler, kurulu  ve faaliyet izni verilmesinde, faaliyetlerin deneti-
minde, düzenlemelere uyulup uyulmad n n izlenmesinde ve 
Kurul kararlar na kar  aç lacak idarî davalar n görülmesinde 
kullan labilir. Kurumun bu f kra kapsam nda elde edece i s r 
niteli indeki bilgi ve belgeler, ceza soru turmas  ve kovu tur-
mas  kapsam nda savc l klar ile ceza mahkemeleri, görevden 
ayr lm  olsalar dahi, görevleriyle ba lant l  olarak i ledikleri 
iddia edilen suçlardan dolay  ba lat lan soru turma ve kovu -
turmalar ile ba lant l  olarak talepte bulunacak Kurul Ba kan  
ve üyeleri ile Kurum personeli d nda hiçbir ki i, kurum ve 
kurulu a verilmez. Mahkeme karar na ba lanm  s r kapsa-
m na giren bilgilerin verilmesinden Kurum sorumlu tutulamaz.8
8 6111 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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S fat ve görevleri dolay s yla bankalara veya mü terilerine 
ait s rlar  ö renenler, söz konusu s rlar  bu konuda kanunen 
aç kça yetkili k l nan mercilerden ba kas na aç klayamazlar. 
Bu yükümlülük görevden ayr ld ktan sonra da devam eder. 
22/4/1926 tarihli 818 say l  Borçlar Kanunu, 13/6/1952 ta-
rihli ve 5953 say l  Bas n Mesle inde Çal anlarla Çal t -
ranlar Ara ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk nda Kanun, 
20/4/1967 tarihli ve 854 say l  Deniz  Kanunu ile 22/5/2003 
tarihli ve 4857 say l   Kanunu kapsam nda çal t r lan i çi, 
gemi adam  ve gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nite-
likte her çe it istihkak ödemelerinin özel olarak aç lan ban-
ka hesab na yap lmas  halinde, bu hesaplara ili kin bilgi ve 
belgelerin Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , Maliye 
Bakanl  ve Hazine Müste arl  ile bunlara ba l  ve ilgili 
kurum ve kurulu lara verilmesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 
say l  Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas  Kanunu-
nun 8 inci ve 100 üncü maddelerinin uygulanmas  ile genel 
sa l k sigortal l nda gelir testinin yap lmas na ili kin bilgi 
ve belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi s rr n if-
as  say lmaz. Bu bilgi ve belgelerin verilmesine ili kin usûl 

ve esaslar Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , Maliye 
Bakanl , Hazine Müste arl n n ba l  oldu u Bakanl k ile 
Kurulca belirlenir.9

Kurumun gözetim ve denetimine tabi kurulu lar n, bunlar n 
ortaklar na, ba l  ortakl k, i tirak, birlikte kontrol edilen ortak-
l klar n n faaliyetlerine veya mü terilerine ili kin yabanc  ülke 
kanunlar na göre denetime yetkili ve Kurum muadili merci-
lerin taleplerinin Kurumca kar lanmas , gizlilik sözle mesi 
yap lmas  ve sadece belirtilen amaçlar ile s n rl  k l nmas  ko-
uluyla bankalar n ve finansal kurulu lar n, kendi aralar nda 

do rudan do ruya ya da risk merkezi veya en az be  banka 
ya da finansal kurulu  taraf ndan kurulacak irketler vas ta-
9 6111 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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s yla yapacaklar  her türlü bilgi ve belge al veri inin yan  s ra 
do rudan veya dolayl  pay sahipli i yoluyla sermayelerinin 
yüzde onunu ve daha fazlas n  temsil eden paylar n n sat  
amac yla muhtemel al c lar n yapacaklar  de erleme çal ma-
lar nda ya da sermayelerinin yüzde on veya daha fazlas na 
sahip olan yurt içinde veya yurt d nda yerle ik kredi kurulu-
u ile finansal kurulu lar da dâhil ana ortakl klar n konsolide 

finansal tablo haz rlama çal malar nda, risk yönetimi ve iç 
denetim uygulamalar nda veya kredileri de dâhil varl klar n n 
ya da bunlara dayal  menkul k ymetlerin sat  amac yla ya-
p lacak de erleme çal malar nda ya da de erleme, derece-
lendirme veya destek hizmeti al nmas  ile ba ms z denetim 
faaliyetlerinde ve gerekli tedbirlerin al nmas  kayd yla hizmet 
al mlar na yönelik i lemlerde kullan lmak üzere bilgi ve belge 
taleplerinin kar lanmas  s ras nda banka ya da mü teri s rr  
niteli indeki bilgilerin ö renilmesi s r saklama yükümlülü ü 
d ndad r.10

tibar n korunmas
Madde 74.- 5187 say l  Bas n Kanununda belirtilen araç-

larla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yay n 
veya elektronik bilgi ileti im araçlar  ve benzeri yay n araç-
lar ndan biri vas tas yla; bir bankan n itibar n  k rabilecek 
veya öhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa 
kasten sebep olunamaz ya da bu yolla as ls z haber yay -
lamaz.

Etik ilkeler
Madde 75.- Bankalar ile bunlar n mensuplar ; bu Kanuna, 

ilgili düzenlemelere, kurulu  amaç ve politikalar na uygun 
olarak faaliyetlerin icra edilmesini temin etmeye ve yönetim-
10 6111 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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de adalet, do ruluk, dürüstlük ve sosyal sorumlulu u esas 
almaya yönelik etik ilkelere uymakla yükümlüdürler.

Etik ilkeler, kurulu  birlikleri taraf ndan Kurulun uygun gö-
rü ü al nmak suretiyle belirlenir.

Mü teri haklar
Madde 76.- Bankalar, mü terilerinin, verilen hizmetlerden 

kaynaklanan her türlü sorular na cevap verecek bir sistem 
kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi mü terilerine bildirmek-
le yükümlüdür. Bankalar, kredi sözle melerinin onayl  bir 
örne ini mü terilerine vermek zorundad r. Talepleri hâlinde 
mü teri ile yap lan di er i lemlere ili kin her türlü belgenin bir 
örne i de mü terilere verilir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konu-
lar na ili kin olarak, bankalar ile bireysel mü terileri aras n-
da akdedilecek sözle melerin ekil ve içeri inde yer almas  
gereken asgarî hususlar ile tip sözle melerin uygulanaca  
i lemler Kurulun uygun görü ü al narak kurulu  birlikleri tara-
f ndan belirlenir. 4077 say l  Tüketicinin Korunmas  Hakk nda 
Kanun hükümleri sakl d r.

Bankalar n, kimliklerini ve vergi numaralar n  belgeleme-
yen mü terileri ad na mevduat, kat l m fonu, kredi ve her ne 
ad alt nda olursa olsun hesap açmalar , sözle me düzenle-
meleri, havale ve kambiyo hizmetleri ile di er bankac l k ve 
malî hizmetleri vermeleri yasakt r. Bu f kran n uygulanmas na 
ili kin usûl ve esaslar Kurumun görü ü al narak Malîye Ba-
kanl nca düzenlenir. Bu f kra hükmüne ve Malîye Bakanl -

nca yap lan düzenlemelere uymayanlar hakk nda 2.4.1998 
tarihli ve 4358 say l  Kanunun 5 inci maddesi hükmünün uy-
gulanmas  bu Kanunun kovu turma usûlü hükümlerine tâbi 
de ildir.
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SEK Z NC  KISIM
Kalk nma ve Yat r m Bankalar  

ve Finansal Holding irketi

Kalk nma ve yat r m bankalar na ili kin hükümler
Madde 77.- Kalk nma ve yat r m bankalar , 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 di er hükümlerine tâbidir.

Finansal holding irketi
Madde 78.- Kurul, finansal holding irketlerinin kapsam n  

belirlemeye ve kurulmas n  zorunlu tutmaya; sermaye yeter-
lili i, iç sistemler, konsolide denetim ve denetimin koordinas-
yonuna ili kin usûl ve esaslar  belirlemeye yetkilidir. Kurulca 
belirlenen kapsama girmekle birlikte finansal holding irketi 
kurmas  zorunlu tutulmayan bir grubun tâbi olaca  hükümle-
ri tespite Kurul yetkilidir.

Finansal holding irketleri hakk nda, 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 nc  madde hükümleri ve bu maddelere ili kin 
ceza hükümleri uygulan r.

Finansal holding irketleri bak m ndan belirlenecek stan-
dart oranlar ve s n rlamalar ile yap lacak hesaplamalar yal-
n zca konsolide bazda dikkate al n r.
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DOKUZUNCU KISIM 
Kurulu  Birlikleri

Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye Kat l m Bankalar  Birli i

Madde 79.- Mevduat bankalar  ile kalk nma ve yat r m 
bankalar , tüzel ki ili i haiz ve kamu kurumu niteli inde 
meslek kurulu u olan Türkiye Bankalar Birli ine; kat l m 
bankalar  ise ayn  nitelikteki Türkiye Kat l m Bankalar  Birli-

ine, faaliyet izni ald klar  tarihten itibaren bir ay içinde üye 
olmak zorundad r.

Birliklerin görev ve yetkileri 
Madde 80.- Kurulu  birlikleri;

a) Mesle in geli mesini temin etmek,

b) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin birlik ve 
mesle in gerektirdi i vakar ve disiplin içinde ekonominin ihti-
yaçlar na uygun olarak çal malar n  sa lamak,

c) Üye banka mensuplar n n uyacaklar  meslek ilkeleri ve 
standartlar n  Kurumun uygun görü ünü alarak belirlemek,

d) lgili mevzuat uyar nca al nan kararlar ile Kurumca al n-
mas  istenilen tedbirlerin uygulanmas n  takip etmek,

e) Üyeleri aras nda haks z rekabeti önlemek amac yla ge-
rekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

f) Üyelerin ilân ve reklamlar nda uyacaklar  esas ve artlar  
tür, ekil, nitelik ve miktarlar  itibar yla Kurumun uygun görü-
ünü alarak tespit etmek,

g) Kurum ile i birli i yapmak suretiyle bankalar aras nda 
ortak projelere ili kin i birli ini temin etmek,
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h) Üyelerinin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yö-
netim kurulu karar na istinaden dava açmak,

i) Mü teri haklar na dair hükümlerde öngörülen sözle me-
lerin ekil ve içeriklerine ili kin usûl ve esaslar  belirlemek,

j) 4077 say l  Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanun hü-
kümleri ve di er kanunlarla tan nm  müracaat haklar  sakl  
kalmak kayd yla üyeler ve bireysel mü terileri aras ndaki ihti-
laflar n de erlendirilmesi ve çözüme kavu turulmas n  temin 
etmek üzere haz rlayacaklar  ve Kurulca onaylanan usûl ve 
esaslar dâhilinde hakem heyeti olu turmak,

ile görevli ve yetkilidir.

Organlar ve statü
Madde 81.- Kurulu  birliklerinin organ seçimleri bu Ka-

nunda öngörülen esaslar çerçevesinde gizli oyla ve yarg  
gözetimi alt nda gerçekle tirilir. Seçim yap lacak genel kurul 
toplant s ndan en az onbe  gün önce seçimlere kat lacak üye 
bankalar  ve temsilcilerini belirleyen liste, toplant n n günde-
mini, yerini, gününü, saatini ve ço unluk olmad  takdirde 
yap lacak ikinci toplant ya ili kin hususlar  belirten bir yaz  ile 
birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlene-
cek seçim kurulu ba kan  hâkime tevdi edilir. Hâkim gerekli 
incelemeyi yaparak listeyi ve di er hususlar  onaylar; bir san-
d k kurulu ba kan  ve iki sand k kurulu üyesi ile bunlar için 
birer yedek üye atar. Oy verme i lemi gizli oy, aç k say m ilke-
lerine göre yap l r. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlar  
tutanakla tespit edilip seçim sand k kurulu ba kan  ve üyeleri 
taraf ndan imzalan r. Tutana n düzenlenmesinden itibaren 
iki gün içinde seçimlere yap lacak her türlü itiraz hâkim tara-
f ndan ayn  gün incelenir ve kesin olarak karara ba lan r.
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Kurulu  birliklerinin organlar , çal ma esaslar  ve faa-
liyetlerinin kapsam , birliklerin görü ünü alarak Kurumun 
yapaca  öneri üzerine Bakanlar Kurulu karar yla yürürlü e 
konulacak statülerinde gösterilir. Üyeler, birliklerin statüsü-
ne ve birlikler taraf ndan al nacak karar ve tedbirlere uymak 
zorundad r. Kurulu  birliklerinin giderleri, statüleri gere ince 
tespit olunan oy say s na göre üyelere da t l r. Üyeler, kendi-
lerine dü en masraf paylar n  statülerde belirtilen süre içinde 
yat rmak zorundad r. Masraf i tirak paylar  belirlenen süre 
içinde ödenmedi i takdirde birlikler taraf ndan icra yoluyla 
tahsil olunur. Masraf i tirak paylar n n ödenmesine dair ka-
rarlar 2004 say l  cra ve flas Kanununun 68 inci maddesinde 
yaz l  resmî belge niteli indedir.

Kurulu  birliklerinin ald  genel ya da özel nitelikteki karar 
ve tedbirlere zaman nda ve tam olarak uymayan üyeler hak-
k nda birliklerin yönetim kurulunca ikibin Yeni Türk Liras ndan 
yirmibin Yeni Türk Liras na kadar idarî para cezas na karar 
verilir.
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ONUNCU KISIM 
Bankac l k Düzenleme ve Denetleme 

Kurumuna li kin Hükümler

B R NC  BÖLÜM 
Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Kurulu  ve ba ms zl k
Madde 82.11- Kamu tüzel ki ili ini haiz, idarî ve malî özerk-

li e sahip Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu ku-
rulmu tur. Kurumun merkezi stanbul’dad r. Kurum, Bankac -
l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Ba kanl ktan olu ur.

Kurum, bu Kanunla ve mevzuatla kendisine verilen düzen-
leme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumlulu-

u alt nda ba ms z olarak yerine getirir ve kullan r. Kurumun 
kararlar  yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, 
makam, merci veya ki i Kurumun kararlar n  etkilemek ama-
c yla emir ve talimat veremez.

Kurum, bu Kanunda ve 5018 say l  Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanununda belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde 
kendisine tahsis edilen malî kaynaklar n  görev ve yetkilerinin 
gerektirdi i ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usûl ve esas-
lar dahilinde serbestçe kullan r.

Kurum, görev ve yetkilerini etkin ekilde yerine getirmek 
amac yla yeterli say  ve nitelikte personeli istihdam eder.

Kurumun mallar  Devlet mal  hükmündedir, haczedilemez 
ve rehnedilemez.
11 6111 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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K NC  BÖLÜM 
Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu

Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Madde 83.- Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 

Kurumun karar organ d r. Kurul; biri ba kan, biri ikinci ba kan 
olmak üzere yedi üyeden olu ur. Kurul Ba kan  Kurumun da 
ba kan d r.

Ba kan n izin, hastal k, yurt içi ve yurt d  görevlen-
dirme ve görevde bulunmad  di er hâller ile görevden 
al nmas  durumunda ikinci ba kan, onun da bulunmad  
hâllerde Kurul taraf ndan belirlenecek bir üye Ba kana 
vekâlet eder.

Üyelerin atanmas
Madde 84.- Kurul üyelerinin a a da belirtilen artlar  ta-

malar  zorunludur:

a) 657 say l  Devlet Memurlar  Kanununun 48 inci madde-
sinin (A) f kras n n (1), (4), (5), (6) ve (7) numaral  bentlerinde 
belirtilen artlar  ta mak.

b) 8 inci maddenin birinci f kras n n (a), (b), (c) ve (d) bent-
lerinde belirtilen artlar  ta mak.

c) 26 nc  maddede yer alan çal mas  yasaklananlardan 
olmamak.

d) Hukuk, iktisat, malîye, bankac l k, i letme, kamu yöneti-
mi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde; mühendislik ala-
n nda lisans düzeyinde ö renim görmü  olanlar için belirtilen 
alanlarda lisansüstü ö renim görmü  olmak.
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Üyeler, yüksek ö renim sonras  en az on y l deneyim sa-
hibi veya yukar da say lan ö renim dallar nda en az on y l 
ö retim üyeli i yapan ki iler aras ndan Bakanlar Kurulunca 
atan r. Üyelerden en az birinin hukuk fakültesi mezunu, biri-
nin ise Kurumda ba kan yard mc s , anahizmet birimi yöneti-
cisi veya meslek personeli olarak çal m  olmas  artt r. Ba-
kanlar Kurulu, üyelerden birini ba kan birini de ikinci ba kan 
olarak görevlendirir. Bakanlar Kurulunun atama karar  Resmî 
Gazetede yay mlan r.

Kurul Ba kan ve üyeleri, görevlerinin devam  süresince 
görevlerini tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafs zl k ile yürüte-
ceklerine, kanun hükümlerine ayk r  hareket etmeyeceklerine 
ve ettirmeyeceklerine dair Yarg tay Birinci Ba kanl k Kurulu 
huzurunda yemin ederler. Yemin için yap lan ba vuru Yar-
g tay taraf ndan acele i lerden say l r. Kurul üyeleri, yemin 
etmedikçe göreve ba layamazlar.

Ba kan ve üyelerin görev süreleri
Madde 85.- Kurul Ba kan ve üyelerinin görev süresi alt  

y ld r. Süreleri biten ba kan ve üyeler yeniden atanamaz-
lar. Ba kanl n ve üyeli in herhangi bir sebeple bo almas  
hâlinde, bo alan yere 84 üncü maddede belirtilen esaslar 
dahilinde bir ay içinde atama yap l r. Bu ekilde atananlar,  
bir defal na tekrar atanabilir.

Kurul Ba kan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan her-
hangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, a r 
hastal k veya sakatl k nedeniyle i  göremeyecekleri, atan-
malar  için gerekli artlar  kaybettikleri veya durumlar n n 
86 nc  maddeye ayk r  dü tü ü tespit edilen veya görevleri 
ile ilgili olarak i ledikleri suçlardan dolay  haklar nda veri-
len mahkûmiyet karar  kesinle en Kurul Ba kan ve üyeleri 
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süreleri dolmadan Ba bakan n onay  ile görevden al n rlar. 
Bunlar n yerlerine en geç bir ay içinde atama yap l r. Ayr ca 
geçici i  göremezlik halinin üç aydan fazla sürmesi hâlinde, 
bu durumda olan üyelerin üyelikleri dü er ve bunlar n yerleri-
ne bir ay içinde atama yap l r.

657 say l  Devlet Memurlar  Kanununun 48 inci maddesi-
nin (A) f kras n n (5) numaral  bendinde öngörülen suçlarla 
ilgili olarak haklar nda ceza davas  aç lan Kurul Ba kan ve 
üyelerinden görevi ba nda kalmas  sak ncal  görülenler, Ba-
kanlar Kurulu taraf ndan tedbiren görevden uzakla t r labilir. 
Görevden uzakla t r lan Kurul Ba kan ve üyeleri hakk nda 
Devlet Memurlar  Kanununun ilgili hükümleri uygulan r. Bu 
ekilde geçici olarak bo alan üyeliklere, 84 üncü maddedeki 
artlar  ta yanlar aras ndan, tedbiren görevden uzakla t -

r lan üye göreve dönünceye ve her halükârda söz konusu 
üyenin üyelik süresini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca 
atama yap labilir.

Yasaklar
Madde 86.- Kurul Ba kan ve üyeleri, asli görevlerini ak-

satmayan bilimsel amaçl  yay n, ders ve konferans ile telif 
haklar  hariç Kurumdaki resmî görevlerinin yürütülmesi d n-
da kalan resmî veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vak f, 
kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle 
u ra amaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, Kuru-
mun düzenlemek ve denetlemekle yetkili oldu u sektör veya 
alanla ilgili ortakl klarda pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilir-
ki ilik yapamazlar.

Kurul Ba kan ve üyeleri göreve ba lamadan önce kendi-
lerinin veya e  ve velâyeti alt ndaki çocuklar n n sahibi bu-
lundu u menkul k ymetlerden Hazine taraf ndan ç kar lan 
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borçlanmaya ili kin olanlar hariç Kurumun düzenlemek ve 
denetlemekle sorumlu oldu u kurulu lar n her türlü sermaye 
piyasas  araçlar n  e , evlatl k, üçüncü dereceye kadar kan 
ve ikinci dereceye kadar kay n h s mlar  d ndakilere otuz 
gün içinde satmak suretiyle elden ç karmak zorundad r. Ku-
rul üyeliklerine atanmalar ndan itibaren otuz gün içinde bu 
f kraya uygun hareket etmeyen üyeler, üyelikten çekilmi  sa-
y l r. Bu durum, Kurul karar  ile tespit edilir ve ili kili Bakana 
bildirilir.

Kurul Ba kan ve üyeleri, görevlerinden ayr lmalar n  izle-
yen iki y l içinde Kurumun denetlemekle ve düzenlemekle 
görevli oldu u sektör ve alandaki özel kurulu larda görev 
alamazlar. Bu f kra hükmüne uymayanlara 2531 say l  Kamu 
Görevlerinden Ayr lanlar n Yapamayacaklar  i ler Hakk nda 
Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen cezalar verilir.

Kurul Ba kan ve üyeleri ve di er personel, Kurumla ilgili 
gizlilik ta yan bilgileri ve ticari s rlar , görevlerinden ayr lm  
olsalar bile kanunen yetkili k l nan mercilerden ba kas na 
aç klayamazlar, kendilerinin veya ba kalar n n menfaatine 
kullanamazlar.

Kurul Ba kan ve üyeleri 3628 say l  Mal Bildiriminde Bu-
lunulmas , Rü vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa 
tâbidir.

Kurulun çal ma esaslar
Madde 87.- Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, ge-

rekli hallerde toplan r. Toplant y  Kurul Ba kan , yoklu unda 
ikinci ba kan yönetir. Toplant n n gündemi Ba kan, yoklu un-
da ikinci ba kan taraf ndan haz rlanarak toplant dan en az 
bir gün önce Kurul üyelerine bildirilir. Gündem maddelerine 
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geçmeden önce Ba kan taraf ndan Kurumun faaliyetleri hak-
k nda Kurula bilgi verilir. Gündeme yeni madde eklenebilmesi 
için toplant  ba lamadan önce bir üyenin öneride bulunmas  
ve önerilen maddenin gündeme eklenmesinin Kurulca kabul 
edilmesi gerekir.

Geçerli mazereti olmaks z n bir takvim y l nda toplam üç 
toplant ya kat lmayan veya bir toplant ya kat ld  halde Kurul 
kararlar n  süresi içinde imzalamayan veya kar  oy gerekçe-
sini süresi içinde yaz l  olarak bildirmeyen Kurul üyeleri üye-
likten çekilmi  say l r. Bu durum, Kurul karar  ile tespit edilir 
ve ili kili Bakana bildirilir.

Kurul en az be  üyenin haz r bulunmas  ile toplan r ve 
bu Kanunda belirtilen özel nisap gerektiren haller d nda 
en az dört üyenin ayn  yöndeki oyuyla karar al r. Üyeler 
çekimser oy kullanamaz. Toplant da karar yeter say s  
sa lanamad  durumlarda, izleyen toplant larda oylarda 
e itlik olmas  hâlinde Ba kan n bulundu u taraf n oyu üs-
tün say larak karar al n r. Kurul karar  tutanakla tespit edilir 
ve karar tutana  toplant  esnas nda veya en geç toplant -
y  izleyen i günü, toplant ya kat lan tüm üyeler taraf ndan 
imzalan r.

Herhangi bir nedenle üye say s n n Kurulun karar almas n  
imkâns z k lacak bir say ya dü mesi hâlinde, toplant  nisab  
sa lanacak ekilde bir ay  geçmemek üzere, k dem s ras -
na göre, Kurum ba kan yard mc lar  vekâlet eder. Bu mad-
de hükmüne istinaden Kurul üyeli i görevini yürüten Kurum 
ba kan yard mc lar n n malî ve özlük haklar nda bir de i iklik 
olmaz.

Bu Kanunda belirtilen süreler sakl  kalmak üzere, Kurul 
karar , al nd  toplant  tarihinden itibaren en geç onbe  gün 
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içinde gerekçeleri, varsa kar  oy gerekçeleri ve imzalar  ile 
birlikte tekemmül ettirilir.

Kurul Ba kan ve üyeleri kendisi, e i, evlatl klar  ve üçüncü 
derece dahil kan ve ikinci derece dahil kay n h s mlar yla ilgi-
li konularda müzakere ve oylamaya kat lamazlar. Bu durum 
karar metninde ayr ca belirtilir.

Kurul toplant lar  gizlidir. htiyaç duyulmas  hâlinde görü -
lerinden yararlanmak üzere uzman ki iler Kurul toplant s na 
davet edilebilir. Ancak Kurul kararlar  toplant ya d ardan ka-
t lanlar n yan nda al namaz.

Kurulun düzenleyici kararlar  tekemmül etmesinden itiba-
ren en geç yedi i günü içinde ili kili Bakanl a ve yay mlan-
mak üzere Ba bakanl a gönderilir. Bu kararlar gönderildi i 
tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Resmî Gazetede 
yay mlan r. Bu Kanunda öngörülen hükümler sakl  kalmak 
üzere, denetleyici nitelikteki kararlar internet ortam  ba ta 
olmak üzere uygun vas talarla kamuoyuna duyurulur. Kurul, 
yay mlanmas  ülke ekonomisi ve kamu düzeni aç s ndan sa-
k ncal  olan denetleyici nitelikteki kararlar n yay mlanmama-
s na karar verebilir.

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacaklar  meslekî ve 
etik ilkeler ile Kurulun çal ma usûl ve esaslar na ili kin di er 
hususlar Kurul taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir.

Kurulun görev ve yetkileri
Madde 88.- Kurul bu Kanun ve di er mevzuatta belirtilen 

görevler yan nda a a daki görevleri yapar ve yetkileri kul-
lan r:

a) Düzenlemek ve denetlemekle görevli oldu u sektör 
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veya alanla ilgili uluslararas  ilke ve standartlarla uyumlu ikin-
cil düzenlemeleri yapmak ve kararlar almak.

b) Kurumun stratejik plân n , performans ölçütlerini, amaç 
ve hedeflerini, hizmet kalite standartlar n  belirlemek, insan 
kaynaklar  ve çal ma politikalar n  olu turmak, Kurumun hiz-
met birimleri ve bunlar n görevleri hakk nda öneride bulunmak.

c) Kurumun stratejik plân  ile amaç ve hedeflerine uygun 
olarak haz rlanan bütçe teklifini görü mek ve karara ba la-
mak.

d) Kurumun performans n  ve malî durumunu gösteren ra-
porlar  onaylamak.

e) Ba kan n önerisi üzerine, ba kan yard mc lar  ve daire 
ba kanlar n  atamak.

f) Ta nmaz al m , sat m , kiralanmas  konular ndaki öneri-
leri görü üp karara ba lamak.

g) Kanunlarla verilen di er görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ba kanl k Te kilat

Ba kan
Madde 89.- Kurumun en üst yöneticisi olan Ba kan, Kuru-

mun genel yönetim ve temsilinden sorumludur.

Ba kan n görev ve yetkileri unlard r:

a) Kurul toplant lar n n gündemini, gün ve saatini belirle-
mek, toplant lar  idare etmek, gündeme al nmayan ba vuru-
lar hakk nda gerekli i lemleri yapmak ve bunlara ili kin olarak 
Kurula bilgi vermek.
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b) Kurul kararlar n n yay mlanmas n  veya tebli ini sa la-
mak, bu kararlar n gere inin yerine getirilmesini temin etmek 
ve uygulanmas n  izlemek.

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son eklini vererek 
Kurula sunmak.

d) Kurulun belirledi i stratejilere, amaç ve hedeflere uygun 
olarak, Kurumun y ll k bütçesi ile malî tablolar n  haz rlamak.

e) Hizmet birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çal -
mas n n en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonunu 
sa lamak, Kurum hizmet birimleri aras nda ç kabilecek görev 
ve yetki sorunlar n  çözmek.

f) Y ll k faaliyet raporlar n  haz rlamak, amaç ve hedeflere, 
performans ölçütlerine göre faaliyetlerin de erlendirilmesini 
yapt rmak ve bunlar  Kurula sunmak.

g) Kurumun faaliyet gösterdi i alanda strateji, politikalar 
ve ilgili mevzuat ile Ba kanl n ve çal anlar n performans 
ölçütleri hakk nda  de erlendirme yapmak.

h) Kurumun di er kurulu larla ili kilerini yürütmek ve Ku-
rumu temsil etmek.

i) Kurul taraf ndan atanmas  öngörülenler d ndaki Ku-
rum personelini atamak.

j) Kurum ba kan  ad na imzaya yetkili personelin görev ve 
yetki alan n  belirlemek.

k) Kurumun yönetim ve i leyi ine ili kin di er görevleri ye-
rine getirmek.

Ba kan, Kurula ili kin olmayan görev ve yetkilerinden bir 
bölümünü, s n rlar n  aç kça belirlemek ve yaz l  olmak kay-
d yla alt kademelere devredebilir.
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Ba kan yard mc lar
Madde 90.- Ba kana ba kanl a ili kin görevlerinde yar-

d mc  olmak üzere Kurul karar yla üç ba kan yard mc s  ata-
n r. Ba kan yard mc lar ndan biri, yerinde denetim ve göze-
timle görevli birimlerden sorumlu olur. Ba kan yard mc lar n n 
84 üncü maddede belirtilen artlar  ta mas  gerekir.

Ba kan yard mc lar  gerekti inde s n rlar n  yaz l  olarak 
aç kça belirlemek art yla görev ve yetkilerinden bir k sm n  
alt kademelere devredebilir.

Kurumun hizmet birimleri
Madde 91.- Kurumun hizmet birimleri, daire ba kanl kla-

r  eklinde te kilatlanm  anahizmet, dan ma ve yard mc  
hizmet birimlerinden olu ur. Ancak, daire ba kanl klar -
n n say s  onu geçemez. li kili bakan n oyu ile bu say n n 
yar s n  geçmemek kayd yla Kurulca daire ba kanl klar  
olu turulabilir.12

Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen faaliyet alan , 
görev ve fonksiyonlara uygun olarak Kurumun teklifi ve 
Bakanlar Kurulu karar yla yürürlü e konulan yönetmelikle 
belirlenir.

Anahizmet birimi olarak Strateji Geli tirme Daire Ba kanl -
 kurulur. Hukuk, bas n ve halkla ili kiler, yönetim ve finans 

gibi alanlarda ihtiyaca göre say lar  toplam onbe i geçme-
mek üzere Ba kanl k mü aviri görevlendirilebilir.13

nsan kaynaklar  ve e itim, idarî ve malî i ler ve benzeri 
faaliyetleri yürütmek üzere Destek Hizmetleri Daire Ba kan-
12 5667 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
13 5667 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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l  kurulur. Bu daire ba kanl nda biri Kurulun özel büro 
hizmetlerinde kullan lmak üzere en çok dört adet müdürlük 
kurulabilir.

Kurum, düzenlemekle görevli oldu u alan n yo un oldu u 
illerde olmak ve say s  üçü geçmemek kayd yla Bakanlar Ku-
rulu karar yla yurt içi temsilcilik açabilir.

Kurum personeli
Madde 92.- Bu Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerek-

tirdi i sürekli görev ve hizmetler, bankalar yeminli murak pla-
r  ve yard mc lar , bankac l k uzman ve yard mc lar , hukuk 
uzman ve yard mc lar  ile bili im uzman ve yard mc lar ndan 
olu an meslek personeli ve idarî personel eliyle yürütülür. 
Kurumun her türlü personelinin bu Kanunun 84 üncü mad-
desinin birinci f kras n n (d) bendi hariç, di er bentlerinde yer 
alan nitelikleri ta malar  zorunludur.

Ba kan yard mc lar , daire ba kanlar , müdürler, ba kanl k 
mü avirleri ve meslek personeli kadro kar l  sözle me-
li statüde istihdam edilir. Kadro kar l  sözle meli çal an 
Kurum personeli ücret, malî ve sosyal haklar d nda, di er 
personel ise her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 
say l  Devlet Memurlar  Kanununa tâbidir.

Bu Kanunun ekinde yer alan (I) say l  cetveldeki toplam 
kadro say s  geçilmemek üzere, kadro unvan ve dereceleri-
nin de i tirilmesi ile bu kadrolar n kullan lmas na ili kin esas 
ve usûlleri belirlemeye Kurul yetkilidir. Ancak, meslek perso-
neli d nda kalan Kurum personelinin unvan de i iklikleri 
190 say l  Genel Kadro ve Usûlü Hakk nda Kanun Hükmün-
de Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlar yla 
s n rl  olarak yap l r.
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Kurumun anahizmet birimlerinde uzmanl k gerektiren 
i lerde meslek personeli çal t r lmas  esast r. Anahizmet, 
dan ma ve yard mc  hizmet birimlerinde istihdam edilecek 
personelin nitelikleri Ba kan n teklifi üzerine Kurul taraf ndan 
belirlenir. Kurumda yönetici, mü avir ve meslek personeli 
unvanlar n  haiz olmayan personelin oran  bu Kanunun eki 
cetvellerde yer alan toplam kadro say s n n yüzde otuzunu 
geçemez.

Kurumda, meslek personeli say s n n yüzde onunu geç-
meyecek ekilde, sektörde en az on y l meslekî tecrübesi 
olanlar ile Kurumun faaliyet alan na ili kin konularda dok-
tor unvan ve derecesini alanlar aras ndan yeteri kadar uz-
man personel, hizmet veya vekâlet akdi hükümlerine göre 
çal t r labilir.14

Kurum personeli ba ka kamu kurum ve kurulu lar nda ge-
çici olarak görevlendirilemez.

Bankac l k, hukuk ve bili im uzman yard mc l  ile ban-
kalar yeminli murak p yard mc l na atanacaklar merkezî 
yar ma s nav yla belirlenenler aras ndan seçilir. Uzman 
yard mc l  ve bankalar yeminli murak p yard mc l na 
atananlar ikinci y l n sonunda yetki s nav na tâbi tutulurlar. 
Yetki s nav  ile bu s navda ba ar l  olanlar n yetkilerine ili kin 
usûl ve esaslar Kurul taraf ndan belirlenir. Uzman yard mc -
l  ve bankalar yeminli murak p yard mc l na atananlar, üç 
y l çal mak ve olumlu sicil almak kayd yla Kamu Personeli 
Yabanc  Dil Bilgisi Seviye Tespit S nav ndan en az (C) dü-
zeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararas  geçerlili i 
bulunan yabanc  dil puan  almas , yeterlik s nav nda ba ar l  
olmas  ve konular  ile ilgili haz rlayacaklar  uzmanl k tezinin 
14 Anayasa Mahkemesi taraf ndan yürürlü ü durdurulmu tur. 

(R.G. 31.03.2007, 26479)
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olu turulacak jüri taraf ndan kabul edilmesi hâlinde ilgisine 
göre bankac l k, hukuk ve bili im uzman  ile bankalar yeminli 
murak b  olarak atan r ve bunlara bir defaya mahsus olmak 
üzere bir derece yükseltilmesi uygulan r. Mazereti olmaks -
z n tez haz rlamayan veya s nava girmeyen veya s navda iki 
defa ba ar s z olanlar di er kamu kurum ve kurulu lar ndaki 
ö renim durumlar na uygun kadrolara atanmak üzere Devlet 
Personel Ba kanl na bildirilir.

Kurumun meslek ve idarî personelinin yeterlik ve yar ma 
s navlar , nitelikleri ile çal ma usûl ve esaslar  ile ilgili di er 
hususlar Kurum taraf ndan ç kar lacak bir yönetmelikle be-
lirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Kurumun görev ve yetkileri
Madde 93.- Kurum, bu Kanun ve ilgili di er mevzuat n 

verdi i yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve 
istikrar n sa lanmas , kredi sisteminin etkin bir ekilde çal -
mas , malî sektörün geli mesi, tasarruf sahiplerinin hak ve 
menfaatlerinin korunmas  için;

a) Bankalar ve finansal holding irketleri ile di er kanun-
larda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler sakl  kalmak kay-
d yla finansal kiralama, faktoring ve finansman irketlerinin; 
kurulu  ve faaliyetlerini, yönetim ve te kilat yap s n , birle -
me, bölünme, hisse de i imini ve tasfiyelerini düzenlemek, 
uygulamak, uygulanmas n  sa lamak, uygulamay  izlemek 
ve denetlemek,

b) Yurtiçi ve yurtd  muadil kurumlar n kat ld  uluslara-
ras  malî, iktisadî ve meslekî te ekküllere üye olmak, görev 
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alan na giren hususlarda yabanc  ülkelerin yetkili mercileri ile 
mutabakat zapt  imzalamak,

c) Kanunla verilen di er görevleri yapmak, 

ile görevli ve yetkilidir.

Kurum, tasarruf sahiplerinin haklar n  ve bankalar n dü-
zenli ve emin bir ekilde çal mas n  tehlikeye sokabilecek 
ve ekonomide önemli zararlar do urabilecek her türlü i lem 
ve uygulamalar  önlemek, kredi sisteminin etkin bir ekilde 
çal mas n  sa lamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak 
ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir.

Kurum; her türlü faaliyetinde, kurulu  kanununda verilen 
yetkiler sakl  kalmak kayd yla kalk nma plân , programlar ve 
hükûmet program nda yer alan ilke, strateji ve politikalara 
uyar.

Kurum, bu Kanun ve ilgili di er mevzuat hükümleri 
çerçevesinde kendisine verilen yetkilerini, Kurulca tesis 
edilecek düzenleyici i lemler veya al nacak özel nitelikli 
kararlar ile kullan r. Kurum, Kurul karar yla bu Kanunun 
uygulanmas na ili kin yönetmelikler ve tebli ler ç karmaya 
yetkilidir.15

Kurum, iç düzenlemeleri d ndaki düzenleyici i lemlerini 
yürürlü e koymadan önce sektör stratejisi ve politikalar  ile 
ili kisinin kurulmas  bak m ndan ili kili Bakanl n, kalk n-
ma plân  ve y ll k programla ili kisinin kurulmas  aç s ndan 
Devlet Plânlama Te kilat  Müste arl n n ve di er ilgili ku-
rum ve kurulu lar n görü ünü al r. li kili Bakanl k ve Devlet 
Plânlama Te kilat  Müste arl  en geç yedi gün içinde cevap 
vermezse olumlu görü  verilmi  say l r.
15 5472 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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Kurumun haz rlayaca  ikincil düzenleme taslaklar  en az 
yedi gün süreyle Kurumun internet sayfas  ba ta olmak üze-
re uygun vas talarla kamuoyunun bilgisine sunulur.

Özel nitelikli kararlardan gerekli görülenler do rudan ilgi-
li ki i ve kurulu lara ve uygun görüldü ü takdirde Kurumun 
haftal k bülteni ile duyurulur.

Kamu kurum ve kurulu lar , Kanun ile belirlenmi  görev 
alanlar nda Kuruma gerekli yard m  sa lamakla yükümlüdür.

Sektörün geli tirilmesi
Madde 94.- Kurum, finansal hizmetler sektörünün geli ti-

rilmesi amac yla;
a) lem ve arac l k maliyetlerinin azalt larak bankalar n 

kârl , verimli ve rasyonel çal malar n n ve finansal piyasala-
r n taraflar  aras nda rekabet ortam n n sa lanmas ,

b) Finansal sisteme rekabet gücünün kazand r lmas , fi-
nansal piyasalara ili kin di er düzenlemeler ve uygulamalar 
ile bütünle menin gerçekle tirilmesi ve piyasan n daha etkin 
i leyi inin sa lanmas  suretiyle etkin ve effaf bir finansal sis-
temin olu turulmas ,

c) Denetim ve faaliyet alanlar  bak m ndan uluslararas  
bankalar n durumunun yak ndan izlenmesi, tecrübelerinden 
yararlan lmas ,

d) Birimler, kurumlar, meslek mensuplar  ve uluslararas  
diyalog ve i birli inin art r lmas  suretiyle malî piyasalarda 
meslek mensuplar  aras nda bütünle menin sa lanmas ,

e) Malî piyasalara ili kin düzenlemelerin ilgili taraflarla isti-
are edilerek haz rlanmas ,

hususlar nda strateji belirlemeye yetkilidir.
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Yerinde denetim ve gözetim
Madde 95.- Bu Kanun hükümleri ile bu Kanun kapsa-

m ndaki kurulu lar hakk nda di er kanunlarda yer alan 
hükümlerin uygulanmas n n ve bu kurulu lar n her türlü i -
lemlerinin gözetimi ve yerinde denetimi ve bu Kanun kap-
sam ndaki kurulu lar n konsolide ve konsolide olmayan 
bazda risk yap s , iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim 
sistemleri ile varl klar , alacaklar , özkaynaklar , borçlar , 
kâr ve zarar hesaplar , yükümlülükleri ve taahhütleri ara-
s ndaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen di er 
tüm unsurlar n ve bu kurulu lar n kurumsal yönetim ilke-
lerine uyum seviyesinin gözetimi, tahlili ve ölçümü Kurum 
taraf ndan yap l r.

Kurum, ba ms z denetim kurulu lar nca yap lan y ll k 
finansal raporlar n yap s , uygunlu u ve güvenilirli inin de-

erlendirilmesini de yerine getirir.
Bu Kanuna tabî kurulu lar taraf ndan, Kurulca belirle-

nen usûl ve esaslar çerçevesinde konsolide ve konsolide 
olmayan bazda istenilen her türlü bilgi, belge, cetvel, rapor 
ve finansal tablolar n, hesap ve kay t düzenleriyle uyumlu 
olarak, zaman nda ve do ru ekilde Kuruma tevdi edilmesi 
artt r.

Söz konusu kurulu larda denetim yapma yetkisi bulunan-
lar taraf ndan düzenlenen rapor ve mütalâalar n bir sureti-
nin an lan kurulu larca Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Kurum, incelemelerini Ba kan n onay ndan geçmi  çal -
ma programlar  ile Ba kan taraf ndan yap lacak görevlen-
dirmeler çerçevesinde gerçekle tirir.

Ba kan, yap lacak yerinde denetimde, Kurumun meslek 
personelini olu turan bankalar yeminli murak p ve yard m-
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c lar , bankac l k uzman  ve yard mc lar , bili im uzman  ve 
yard mc lar , hukuk uzman  ve yard mc lar  aras ndan uygun 
görece i bir denetim ekibini görevlendirir. Kurumun yerinde 
denetim yapmaya yetkili meslek personeli stanbul’da Asliye 
Ticaret Mahkemesinde yemin etmedikçe yerinde denetim ya-
pamazlar. Yerinde denetim yapan Kurumun meslek personeli 
denetim konular yla ili kili olarak bu maddede belirtilen tüm 
yetkileri haizdir.16

Ba kan, gerekli gördü ünde ve özellik arz eden konularda 
ba ms z denetim kurulu lar n  ilgili konu hakk nda inceleme 
yap lmas  için görevlendirme yetkisini haizdir. Ba ms z de-
netim yapan kurulu un denetçisi denetim konular yla ili kili 
olmak kayd yla bu maddede belirtilen ilgili yetkileri haiz oldu-

u gibi, bu Kanun kapsam ndaki s rlar n saklanmas  yüküm-
lülüklerine de tâbidir.

Kurum, bankalardan, bunlar n ba l  ortakl klar ndan, nite-
likli paya sahip olduklar  ortakl klardan, birlikte kontrol ettikleri 
ortakl klardan, ubeleri ile temsilciliklerinden, destek hizmeti 
kurulu lar ndan ve di er gerçek ve tüzel ki ilerden bu Kanun 
hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri gizli dahi olsa is-
temeye, bunlar n vergiyle ilgili kay tlar  dahil olmak üzere tüm 
defter, kay t ve belgelerini incelemeye yetkili olup, bilgi iste-
nenler de istenilen bilgileri vermekle, defter, kay t ve belgeleri 
incelemeye haz r bulundurmakla, tüm bilgi i lem sistemini 
denetim amaçlar na uygun olarak Kurumun yerinde denetim 
yapan meslek personeline açmakla, verilerin güvenli ini sa -
lamakla ve muhafaza etmek zorunda olduklar  her türlü def-
ter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulunduklar  bilgile-
re ili kin mikrofi , mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri 
16 6111 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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ortamlardaki kay tlar n  ve bu kay tlara eri im veya kay tlar  
okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve ifrelerini 
inceleme için ibraz etmek ve i letmekle yükümlüdür.

Kamu kurum ve kurulu lar , Merkez Bankas  ve benzeri 
kurulu lar ile Risk Merkezi görevleriyle ilgili olarak istenecek 
her hürlü bilgi ve belgeyi gizli de olsa Kurumun yerinde dene-
tim yapan meslek personeline geciktirilmek-sizin verirler. Ku-
rul, ilgili taraflarla bu husustaki detaylar  belirleyen mutabakat 
zapt  düzenleyebilir.

Kurum taraf ndan gerçekle tirilen denetimler s ras nda 
talep edilmesi hâlinde, bankalar taraf ndan iç kontrol, risk 
yönetimi ve iç denetim sistemlerinde çal anlar n görevlendi-
rilmesi dâhil olmak üzere her türlü destek sa lan r.

Di er kanunlar uyar nca Kurumun meslek personelinin bu 
Kanun kapsam ndaki görevleri d nda görevlendirilmeleri, 
bu maddede say lan görevleri öncelikli olmak kayd yla Ba -
kan taraf ndan yap l r.

Kurum; bu Kanunun, Kurumun görev, yetki ve sorumlu-
luklar na ili kin hükümlerinde zikredilen ve 20.2.1930 tarihli 
ve 1567 say l  Türk Paras n n K ymetini Koruma Hakk nda 
Kanun hükümlerine ayk r  hareket eden kurulu lar ve ilgili-
leri hakk nda, ad  geçen Kanunun ek 1 inci maddesindeki 
yetkilere sahip oldu u gibi tüm bankalar n kurulu  kanunu 
hükümleri ile di er kanunlar n bankalarla ilgili hükümlerinin 
uygulanmas n  denetlemeye de yetkilidir.

Bankalarda yerinde denetim yapan ki iler, bu Kanunda 
belirtilen düzenlemeler d nda di er kanunlara ayk r l klar  
tespit ettikleri takdirde bu tespitleri ilgili mercilere derhal bil-
dirmek zorundad rlar.
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Denetim ve gözetime ili kin usûl ve esaslar Kurulca dü-
zenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Bilgi ve belge isteme
Madde 96.- Bu Kanunun 93 üncü maddesinin birinci f kra-

s n n (a) bendinde belirtilen kurulu lar ile ortaklar , bunlar n 
ba l  ortakl klar , nitelikli paya sahip oldu u ortakl klar , bir-
likte kontrol etti i ortakl klar , ubeleri ile temsilcilikleri, ba-

ms z denetim, de erleme ve destek hizmeti kurulu lar  gizli 
dahi olsa bu Kanunun uygulanmas  ile ilgili olarak her türlü 
bilgi ve belgeyi Kurumun talebi üzerine Kuruma tevdi etmekle 
yükümlüdür.

Kamu kurum ve kurulu lar  ile gerçek ve tüzel ki iler, Dev-
letin güvenli i ve temel d  yararlar na kar  a r sonuçlar 
do uracak hâller ile meslek s rr , aile hayat n n gizlili i ve 
savunma hakk na ili kin hükümler sakl  kalmak kayd yla 
özel kanunlardaki yasaklay c  ve s n rlay c  hükümler dikka-
te al nmaks z n gizli dahi olsa Kurum taraf ndan bu Kanun 
kapsam nda verilen görevler ile s n rl  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 haz r bulundurmaya, tüm bilgi i lem 
sistemini denetim amaçlar na uygun olarak ilgili personele 
açmaya, verilerin güvenli ini sa lamaya ve muhafaza etmek 
zorunda olduklar  her türlü defter, belge ve karneler ile ver-
mek zorunda bulunduklar  bilgilere ili kin mikrofi , mikrofilm, 
manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kay tlar n  ve 
bu kay tlara eri im veya kay tlar  okunabilir hale getirmek için 
gerekli tüm sistem ve ifreleri incelemek için ibraz etmeye ve 
i letmeye mecburdurlar.



99

Madde: 96, 97, 98

Bu madde kapsam nda ilgili ki i, kurum ve kurulu lar 
Kurumun belirleyece i süre içerisinde söz konusu talebe 
cevap vermek ve gereken kolayl  göstermekle yükümlü-
dürler.

effafl k ve hesap verebilirlik
Madde 97.- Kurumun faaliyetleri hakk ndaki y ll k rapor, 

raporun ait oldu u dönemi izleyen y l n may s ay  sonuna ka-
dar Bakanlar Kuruluna sunulur ve kesin hesaplar ile birlikte 
kamuya aç klan r. Kurum, faaliyetleri ile ilgili olarak y lda bir 
defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonu-
na bilgi verir.

Kurum, stratejilerine ve bu stratejilerin yerine getirilmesine 
ili kin olarak Bakanlar Kuruluna alt  ayda bir bilgi verir.

Kurum, ilgili sektörde ya anan önemli geli melere ve bu 
Kanunun 93 üncü maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde 
belirtilen kurulu lar n performanslar na ili kin olarak toplula -
t r lm  bazda üç ayl k süreli raporlar yay mlar. Kurum risk 
yönetim politikalar n  kamuya aç klar.

Kurul taraf ndan yap lan düzenlemeler, de i iklikleri de 
içerecek ekilde sürekli olarak güncellenmek suretiyle Kuru-
mun internet sayfas nda yay nlan r.

Kurumca haz rlanacak süreli raporlar n biçim ve içerikleri 
ile usûl ve esaslar  Kurulca belirlenir.

Kurumlararas  i birli i
Madde 98.- Para, kredi ve bankac l k politikalar n n yü-

rütülmesiyle ilgili konularda Kurum, Hazine Müste arl , 
Devlet Plânlama Te kilat  Müste arl , Tasarruf Mevduat  
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Sigorta Fonu ve Merkez Bankas  kar l kl  mütalâa ve bilgi 
teatisinde bulunurlar.

Kurum, Fon ve Merkez Bankas  bu Kanunda belirtilen gö-
revleri yerine getirmek amac yla veri tabanlar nda yer alan ve 
birlikte üzerinde uzla lan bilgileri gizlilik hükümleri çerçeve-
sinde payla rlar.

Yabanc  ülke kanunlar na göre denetime yetkili ve Kurum 
muadili mercilerin, kendi ülkelerindeki finansal piyasalarda 
faaliyet gösteren kurulu lar n Türkiye’deki ube veya or-
takl klar nda denetim yapma ve bilgi talepleri ile bankalar n 
yurt d ndaki ube veya ortakl klar n n konsoli-dasyon kap-
sam nda yer alan bilgilerine ili kin taleplerinin, kar l kl l k 
ilkesi de dikkate al narak yerine getirilmesi Kurulun iznine 
tâbidir.

Kurum ayr ca, politikalar n ve düzenlemelerin uyumla -
t r lmas na yönelik olarak, gerekli gördü ü hâllerde yaban-
c  ülkelerde denetim yapma ve e itim ile personel de i imi 
imkân  sa lamak üzere Kurum muadili merciler ile düzenle-
yece i ikili mutabakat zab tlar  çerçevesinde veya ba ka yol-
larla finansal kurulu larla ve finansal piyasalarla ilgili her türlü 
i birli i ve bilgi al veri inde bulunmaya yetkilidir. Kurum, bu 
mutabakat zab tlar n n usûl ve esaslar  hakk nda kamuoyunu 
bilgilendirir.

Kurum, yurt d nda ube veya ortakl  bulunan bir ban-
kan n faaliyet iznini kald rd  veya Fona devretti i takdirde, 
ilgili ülkenin muadil merciine durumu ivedilikle bildirir.

Yurt içi ve yurt d  yetkili mercilerle denetime, bilgi payla -
m na ve di er hususlara dair yap lacak i birli ine ili kin usûl 
ve esaslar ilgili taraflar n görü ü al nmak suretiyle Kurulca 
belirlenir.
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Finansal Sektör Komisyonu
Madde 99.- Kurum nezdinde, Kurum, Maliye Bakanl , 

Hazine Müste arl , Merkez Bankas , Sermaye Piyasas  
Kurulu, Fon, Rekabet Kurulu, Devlet Plânlama Te kilat  Müs-
te arl , stanbul Alt n Borsas , Menkul K ymetler Borsala-
r , Vadeli i lemler ve Opsiyon Borsalar  ve kurulu  birlikleri 
temsilcilerinden olu an Finansal Sektör Komisyonu kurulur. 
Komisyon, finansal piyasalardaki güven ve istikrar ile geli -
meyi temin etmek üzere, bilgi teatisini, kurumla-raras  i birli i 
ve koordinasyonu sa lamak, ortak politika önerilerinde bu-
lunmak ve finans sektörünün gelece ini ilgilendiren konulara 
ili kin görü  bildirmekle görevlidir.

Finansal Sektör Komisyonu en az alt  ayda bir toplan r ve 
sonuçlar  hakk nda Bakanlar Kuruluna bilgi sunar. Komisyo-
nun çal ma usûl ve esaslar  üye kurumlar n görü leri al n-
mak suretiyle Kurul taraf ndan belirlenir.

E güdüm Komitesi
Madde 100.- Bankac l k sisteminin genel durumu, kredi ku-

rulu lar n n denetimleri sonucu al nacak önlemler, risk esasl  
sigorta primlerinin hesaplanmas nda kullan lmak üzere kredi 
kurulu lar n n malî bünyelerini gösteren analiz sonuçlar  ve 
ayr ca bu bankalar n mevduat ve kat l m fonlar  hesap adet-
leri, sigortal  mevduat ve kat l m fonlar  ve toplam mevduat ve 
kat l m fonu tutarlar  hakk nda gerekli bilgilerin payla lmas , 
Fonun görev alan na giren konularda ve i lem tesis edilmesi-
nin gerekli oldu u hâllerde Kurum ile Fonun azamî düzeyde 
i birli i yapmas n  sa lamak üzere Ba kan ve Kurum ba kan 
yard mc lar  ile Fon Ba kan  ve Fon ba kan yard mc lar ndan 
olu an bir e güdüm komitesi kurulur.
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Komite en az üç ayda bir defa olmak üzere, taraflar n 
uygun görece i s kl kta toplan r. Taraflar n bir di erinden 
talep edece i bilgilerin ve belgelerin di er tarafa uzla la-
cak bir süre içerisinde verilmesi esast r.

Bu Kanun hükümlerinin uygulanmas nda her iki kuru-
mu ilgilendiren konularda ve bilgi payla m nda izlene-
cek usûl ve esaslar Kurum ve Fon taraf ndan mü tereken 
belirlenir.

BE NC  BÖLÜM 
Çe itli Hükümler

Kurumun bütçesi, hesap ve harcamalar n denetimi
Madde 101.- Kurumun gelirlerinin, giderlerini kar lama-

s  esast r. Kurum bütçesi 5018 say l  Kamu Malî Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu hükümlerinde belirlenen usûl ve esas-
lara göre haz rlan r ve kabul edilir.

Kurumun malî y l sonunda olu an gelir fazlalar , izleyen 
y l n mart ay  içinde genel bütçeye gelir olarak aktar l r. 
Ancak, Kurum bütçe durumunu göz önünde bulundurarak 
daha önce de aktarma yapabilir.

Kurumun bütçe y l  takvim y l d r. Kurumun giderleri, 
bankalar, finansal kiralama irketleri, faktoring irketleri ve 
finansman irketlerince bütçenin yürürlü e girmesinden 
önce kat lma pay  ad  alt nda Kuruma yap lacak ödemeler-
le kar lan r. Giderlere kat lma pay  olarak tahsil olunacak 
tutar, söz konusu kurulu lar n bir önceki y l sonu bilanço 
toplamlar n n onbinde üçünü geçemez. Belirlenen süre 
içerisinde ödenmeyen kat lma paylar  6183 say l  Amme 
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Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine 
göre tahsil edilir.

Kurumun iç denetimi Kurulca belirlenecek usûl ve esas-
lar çerçevesinde gerçekle tirilir. Kurumun d  denetimi 
hakk nda 5018 say l  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Ka-
nunu hükümleri uygulan r.17

Kurul, Kurumun y ll k hesaplar n  bir ba ms z denetim 
irketine denetletebilir ve bu durumda ba ms z denetim 

raporu faaliyet raporu içinde derc edilerek yay mlan r.

Kurum faaliyetlerine ili kin olarak her y l n mart ay  so-
nuna kadar bir önceki y la ait kararlar , yapt  ikincil dü-
zenlemeler ile bunlar n ekonomik ve sosyal etkilerini analiz 
eden bir faaliyet raporu haz rlar. Faaliyet raporu, ayr ca 
Kurumun performans hedefleri ile uygulama sonuçlar n n 
kar la t r lmas n  ve de erlendirilmesini de içerir.

Kurumun y ll k faaliyet raporu, malî tablolar  ve bütçe 
kesin hesab  Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Ke-
sinhesab n bir örne i de Maliye Bakanl na gönderilir.

Kurum, faaliyetleri hakk nda internet ortam  ve resmî 
bültenler arac l yla kamuoyunu azamî ölçüde bilgilendirir.

Ücretler, malî ve di er sosyal haklar
Madde 102.- Kurul Ba kan na Ba bakanl k Müste ar  

için belirlenen her türlü ödemeler dâhil malî ve sosyal hak-
lar tutar nda ayl k ücret ödenir. Ba bakanl k Müste ar na 
ödenenlerden, vergi ve di er yasal kesintilere tâbi olma-
yanlar bu Kanuna göre de vergi ve di er kesintilere tâbi 
olmaz. Kurul üyelerine ise Kurul Ba kan na yap lan ödeme-
17 5667 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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lerin yüzde doksanbe i oran nda ayn  usûl ve esaslara göre 
ödeme yap l r.

Kurumun kadro kar l  sözle meli personelinin ücretleri 
ile di er malî ve sosyal haklar  birinci f krada belirlenen ücret 
tavan n  geçmemek üzere Kurul taraf ndan tespit edilir.

Kurum personeline Kurulca belirlenecek esaslar çerçeve-
sinde fazla mesai ücreti ve performansa dayal  ödül verile-
bilir. Her halde Kurum personeline yap lacak ödeme tutar  
birinci f krada belirlenen ücret tavan n  geçemez.

Kurul Ba kan ve üyeliklerine atananlar ile Kurum per-
soneli hakk nda 5434 say l  Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sand  Kanunu ile ek ve de i ikliklerine ili kin hükümler 
uygulan r. Emeklilik ve di er bak mlardan Kurul Ba kan na 
bakanl k müste ar , Kurul üyelerine bakanl k müste ar yar-
d mc s , Kurum ba kan yard mc lar na bakanl k genel mü-
dürü, 1 inci dereceli daire ba kanlar na bakanl k genel mü-
dür yard mc s , ba kanl k mü avirlerine bakanl k mü aviri, 
bankalar yeminli murak p ve yard mc lar na kazan lm  hak 
ayl k dereceleri itibar yla kar l k gelen bakanl k müfetti i ve 
yard mc s , bankac l k, hukuk ve bili im uzmanlar na kaza-
n lm  hak ayl k dereceleri itibar yla kar l k gelen Ba ba-
kanl k uzman , bunlar n yard mc lar na Ba bakanl k uzman 
yard mc lar  için tespit edilen ek gösterge ve makam tazmi-
nat  uygulan r. Bu görevlerde geçirilen süreler makam ve 
temsil tazminat  ödenmesini gerektiren görevlerde geçmi  
say l r. Bu hükümler, akademik unvanlar n kazan lmas  için 
gerekli artlar sakl  kalmak üzere üniversite ö retim elema-
n  kadrolar ndan gelen Kurul Ba kan ve üyeleri ile personel 
hakk nda da uygulan r.
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Kurul ba kan ve üyeliklerine atananlardan, emeklili ini 
hak edip talebi sonucu emeklilik i lemi tamamlanan Kurul 
üyelerinin üyelikleri görev süreleri sonuna kadar devam eder. 
Atama yap lmadan önce kanunla kurulmu  di er sosyal gü-
venlik kurumlar na ba l  olanlar n, istekleri hâlinde bu kurum-
lara ba l l klar  devam eder ve bunlar hakk nda yukar daki 
hükümler uygulanmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand  d ndaki sosyal gü-
venlik kurumlar ndan emekli olan Kurul üyeleri, Türkiye Cum-
huriyeti Emekli Sand na yaz  ile ba vurduklar  tarihi takip 
eden ay n ba ndan itibaren Sand kla ili kilendirilir. Bu üye-
lerin di er sosyal güvenlik kurumlar ndan ald klar  ayl klar  
kesilir ve ayr l lar nda çe itli sosyal güvenlik kurulu lar na 
prim ödeyerek geçen süreleri birle tirilmek suretiyle kendile-
rine 24.5.1983 tarihli ve 2829 say l  Kanunun 8 inci maddesi 
uyar nca ayl k ba lan r.

Di er personelin emeklilik aç s ndan durumu 5434 say l  
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand  Kanunu ile ek ve de i-
ikliklerine ili kin hükümler dikkate al nmak suretiyle k yasen 

belirlenir.

Kurul ba kan ve üyelerine, birinci f kraya göre belirlenen 
ücretlerinin tutar nda, damga vergisi hariç herhangi bir kesin-
tiye tâbi tutulmaks z n, her ay tazminat verilir.

Kurul üyelerinin görevden ayr lmas
Madde 103.- Kurul Ba kan ve üyeliklerine atananlar n 

Kurulda görev yapt klar  sürece önceki görevleri ile olan ili -
kileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeli e atananlar, 
memuriyete giri  artlar n  kaybetmemeleri kayd yla, görev 
sürelerinin sona ermesi veya görevden ayr lma iste inde bu-



106

Madde: 103, 104

lunmalar  ve otuz gün içinde eski kurumlar na ba vurmalar  
durumunda atamaya yetkili makam taraf ndan bir ay içinde 
mükteseplerine uygun bir kadroya atan r. Atama gerçekle in-
ceye kadar bunlar n almakta olduklar  her türlü ödemelerin 
Kurum taraf ndan yap lmas na devam olunur. Bir kamu ku-
rumunda çal mayanlardan Kurul Ba kan ve üyeli ine seçi-
lip yukar da belirtilen ekilde görevi sona erenlere herhangi 
bir görev veya i e ba lay ncaya kadar, almakta olduklar  her 
türlü ödemeler Kurum taraf ndan verilmeye devam edilir. Bu 
maddede belirtilen nedenlerle üyeli i sona erenlere Kurum 
taraf ndan yap lacak ödeme bir y l  geçemez.

Kurul ba kan ve üyelerinin bu görevlerinde geçirdikleri 
süreler, tâbi olduklar  kanun hükümlerine göre hizmetlerinde 
de erlendirilir. Bu hüküm, akademik unvanlar n kazan lmas  
için gerekli artlar sakl  kalmak üzere, üniversite akademik 
kadrolar ndan gelen Kurul ba kan ve üyeleri hakk nda da 
uygulan r.

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezaî ve hukukî 
sorumlulu u

Madde 104.- Kurul Ba kan ve üyeleri ile Kurum persone-
linin görevleriyle ba lant l  olarak i ledikleri iddia edilen suç-
lara ili kin soru turmalar, Kurul Ba kan ve üyeleri için ili kili 
Bakan n, Kurum personeli için ise Ba kan n izin vermesi kay-
d yla genel hükümlere göre yap l r. Kurul üyeleri ile Kurum 
personelinin i tirak hâlinde i ledikleri iddia edilen suçlara ili -
kin soru turmalarda Kurum personeli hakk nda soru turma 
izni verme yetkisi  ili kili Bakana  aittir.

Kurul Ba kan ve üyeleri ile Kurum personeli hakk nda gö-
revleriyle ba lant l  olarak i ledikleri iddia edilen suçlardan 
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dolay  soru turma izni verilmesi için, bu ki ilerin kendilerine 
veya üçüncü ki ilere ç kar sa lamak veya Kuruma ya da 
üçüncü ki ilere zarar vermek kast yla hareket ederek bu i -
lemler sonucunda kendilerine veya üçüncü ki ilere ç kar sa -
lam  olmalar  hususunda aç k ve yeterli emarelerin olmas  
gerekir. Soru turma izni verilmesi hâlinde bu durum ilgililere 
tebli  olunur. Soru turmaya izin verilmesine ya da verilme-
mesine dair kararlar aleyhine, tebli  tarihinden itibaren onbe  
gün içerisinde Dan tay nezdinde itiraz yoluna ba vurulabilir. 
zin verilmi  olsa dahi, itiraz süresi geçene kadar veya Da-
n taya yap lan itiraz sonucunda hüküm tesis olunana kadar 
soru turma ba lat lamaz.

Kurul Ba kan ve üyeleri ile Kurum personelinin, görevden 
ayr lm  olsalar dahi, görevleriyle ba lant l  olarak i ledikleri 
iddia edilen suçlardan dolay  ba lat lan soru turma ve ko-
vu turmalar, ilgili üye veya personelin talebi hâlinde, bunlarla 
vekâlet akdi yapmak suretiyle görevlendirilecek bir avukat 
taraf ndan takip edilir. Söz konusu davalara ili kin dava gi-
derleri ve Türkiye Barolar Birli ince aç klanan asgarî ücret 
tarifesinde belirlenen avukatl k ücretinin onbe  kat n  a ma-
mak üzere avukatl k ücreti, Kurum bütçesinden kar lan r.

Kurul Ba kan ve üyeleri ile Kurum personeli aleyhine, Ku-
rulun veya Kurumun bu Kanunda yaz l  görevlere ili kin ka-
rar, eylem ve i lemleri sebebiyle, gerek görevlerinin ifas  s -
ras nda gerek görevden ayr lmalar ndan sonra, aç lm  veya 
aç lacak her türlü tazminat ve alacak davas , Kurum aleyhi-
ne aç lm  say l r. Bu davalarda husumet Kuruma yöneltilir. 
Avukatl k ücreti ve dava giderine ili kin bu maddenin üçüncü 
f kras  hükmü bu hukuk davalar  için de aynen geçerlidir. Yar-
g lama sonucunda Kurum aleyhine karar verilmesi ve karar n 
kesinle mesi nedeniyle Kurumun ödeme yapmas  hâlinde, 
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Kurum bu mebla , ilgililerinden talep eder. Kurumun, yapt  
ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu ki iler hak-
k nda kusurlu olduklar na ili kin mahkeme karar n n kesin-
le mesi gerekir.

Kurul kararlar na kar  yarg  yolu
Madde 105.- Kurul kararlar na kar  aç lacak idarî da-

valar ilk derece mahkemesi olarak Dan tayda görülür. 
Dan tay, Kurul kararlar na kar  yap lan ba vurular  acele 
i lerden sayar.

li kili Bakanl k, Kurulun düzenleyici nitelikteki kararlar na 
kar  iptal davas  açabilir.

Kurul kararlar na kar  aç lacak idarî davalarda yürütmenin 
durdurulmas  talepleri için ayr ca duru ma yap l r. Bu halde 
2577 say l  idarî Yarg lama Usulü Kanununun 17 nci madde-
sinin (5) numaral  f kras ndaki otuz günlük süre uygulanmaz. 
Yürütmenin durdurulmas  talepleri, Kurumun savunmas  
al nmadan karara ba lanamaz. lgili taraflar yürütmenin dur-
durulmas  talebinin kendisine tebli  tarihinden itibaren yedi 
gün içinde savunmas n  vermek zorundad r. Aksi halde sa-
vunma beklenmeksizin karar verilir.18

18 Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptal edilmi tir. 
(R.G. 10.01.2007, 26399)
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ONB R NC  KISIM 
Faaliyet zni Kald r lan ve Fona Devredilen 

Bankalara li kin Hükümler

Faaliyet izninin kald r lmas

Madde 106.- Bir bankan n bu Kanun hükümlerine göre 
faaliyet izninin kald r lmas  hâlinde yönetim ve denetimi 
Fona intikal eder.

znin kald r lmas na ili kin Kurul karar n n Resmî Gazete-
de yay mland  tarihten itibaren, banka hakk ndaki ihtiyatî 
tedbir dahil her türlü icra ve iflas takibat  durur ve yeni icra 
ve iflas takibi yap lamaz. Banka hakk nda Fon haricinde 
üçüncü ki iler taraf ndan aç lm  tüm dava, icra ve iflas ta-
kipleri mahkeme, icra ve iflas dairesi taraf ndan derhal Fona 
bildirilir.

Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden banka-
daki sigortal  mevduat  ve sigortal  kat l m fonunu do rudan 
veya ilân edece i ba ka bir banka arac l  ile ödeyerek, 
mevduat ve kat l m fonu sahipleri yerine bankan n do ru-
dan do ruya iflas n  ister. Bu görev ve yetki münhas ran 
Fona aittir. Bu ekilde yap lacak iflas isteminde 2004 say l  
cra ve flas Kanununun 178 inci maddesinin ikinci f kras  ve 

179 uncu maddesinin iflas n ertelenmesine ili kin hükümleri 
uygulanmaz.

Fonun iflas talebi hakk nda 1086 say l  Hukuk Usulü Mu-
hakemeleri Kanununun seri muhakeme usulü hükümleri 
uygulan r ve en geç alt  ay içerisinde iflas talebi hakk nda 
karar verilir.
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Yönetim ve denetimi Fona intikal eden banka hakk nda 
iflas karar  verilmesi hâlinde Fon, iflas masas na 2004 say l  
cra ve flas Kanununun 206 nc  maddesinde yer alan üçün-
cü s radaki tüm imtiyazl  alacakl lardan önce gelmek üzere, 
ancak Devletin ve sosyal güvenlik kurulu lar n n 6183 say l  
Kanun kapsam ndaki alacaklar ndan sonra imtiyazl  alacakl  
s fat yla i tirak eder. Fon, bu Kanunun uygulanmas  ile s n rl  
olmak üzere 2004 say l  cra ve flas Kanununun 166 nc , 
218 inci, 219 uncu, 223 üncü, 234 üncü, 236 nc , 249 uncu, 
251 inci ve 254 üncü maddelerindeki yetki ve görevler hariç 
olmak üzere iflas dairesi, alacakl lar toplant s  ve iflas idaresi 
görev ve yetkilerine sahip olarak bankay  tasfiye eder.19

flas na hükmolunan bankan n Fona olan borçlar , masa-
n n nakit durumuna göre 2004 say l  cra ve flas Kanununun 
232 nci maddesinde gösterilen s ra cetvelinin kesinle mesi 
beklenmeksizin ödenir. Alacakl lar s ra cetvelinin düzenlen-
mesinde cra ve flas Kanununun 232 nci maddesinde öngö-
rülen üç ayl k sürenin yetersiz kalmas  hâlinde iflas idaresinin 
talebi üzerine, Fon Kurulu taraf ndan üçer ayl k ek süreler 
verilebilir.

flas karar  verilmeyen hallerde bankan n iradi tasfiyesi, 
banka genel kurul karar  aranmaks z n ve Türk Ticaret Kanu-
nunun anonim irketlerin infisah ve tasfiyeye ili kin hükümle-
rine tâbi olmaks z n tasfiye kurulu üyelerinin Fon taraf ndan 
atanmas  suretiyle gerçekle tirilir.

Bu Kanunun 12 nci maddesi hükümlerine göre faaliyet izni 
kald r lan yabanc  banka ubeleri hakk nda da bu madde hü-
kümleri uygulan r. Bu ubelerin mevcut ve alacaklar n n yurt 
d na transferine ili kin esaslar Fon taraf ndan belirlenir.
19 5667 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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Fon, iflas ve/veya tasfiye masas n n aktifindeki paralarla, 
iflas ve/veya tasfiye idaresi s fat yla tahsil etti i paralar  mu-
hafaza ve nemaland rma hususunda 2004 say l  cra ve flas 
Kanununun 9 uncu ve sair ilgili maddelerine tâbi de ildir. 492 
say l  Harçlar Kanununun 36 nc  maddesinin birinci f kras  
hükmü bu paralar için uygulanmaz.

Müflise ait menkul ve gayrimenkullerin sat nda 2004 
say l  cra ve flas Kanunu, 2886 say l  Devlet ihale Ka-
nunu ve 4734 say l  Kamu ihale Kanunu hükümleri uygu-
lanmaz.

Bu madde hükümlerinin uygulanmas na ili kin usûl ve 
esaslar, Kurulun görü ü al nmak suretiyle Fon taraf ndan yö-
netmelikle düzenlenir.

Fona devredilen bankalar ile ilgili hükümler
Madde 107.- Fon, bu Kanunun 71 inci maddesi hükümleri-

ne göre ortaklar n n temettü hariç ortakl k haklar  ile yönetim 
ve denetimi kendisine devredilen bankalarla ilgili yetkilerini 
maliyet etkinli ini sa lama ve malî sistemin güven ve istikra-
r n  koruma ilkeleri do rultusunda kullan r.

Fon, bu Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre or-
taklar n n temettü hariç ortakl k haklar  ile yönetim ve de-
netimi kendisine devredilen bankan n faaliyetlerini Fon Ku-
rulunca belirlenecek süre ile geçici olarak durdurmaya ve/
veya devir tarihi itibar yla düzenlenecek bilançosunu esas 
almak suretiyle;

a) Uygun görece i aktiflerini, te kilat n  ve aksine talebi 
olmayan personeli ile devir tarihi itibar yla mevduat banka-
lar  bak m ndan mevduat toplamlar  en yüksek be  bankaca 
uygulanan faiz oranlar  ortalamas n , kat l m bankalan bak -
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m ndan kat l m fonu toplamlar  en yüksek üç bankaca uygu-
lanan getiri oranlar  ortalamas n  geçmemek üzere i lemi  
faiz ve getirileri ile birlikte sigortaya tâbi tasarruf mevduat  
ve kat l m fonlar n  ve pasifte yer alan kar l k kalemlerini, 
kurulacak bir bankaya ya da mevcut bankalardan istekli 
olanlara devretmeye ve aktif ve pasifi k smen veya tama-
men devredilen bankan n faaliyet izninin kald r lmas n  Ku-
ruldan istemeye,

b) Hisselerine sahip olmak kayd yla ve sigorta kapsa-
m ndaki mevduat ve kat l m fonu tutar n  a mamak ko-
uluyla malî yard m sa lamaya ve kendisine intikal eden 

hisseleri temsil eden sermayeye kar l k gelen zararlar  
devralmaya,

c) Devral nacak zararlar sonucunda hisselerinin tamam -
na sahip olunamamas  hâlinde, zarar n ödenmi  sermaye 
tutar ndan dü ülmesi suretiyle hesaplanacak sermaye esas 
al nmak üzere bulunacak hisse bedelinin Fon Kurulunca be-
lirlenecek süre içinde banka hissedarlar na ödenmesi kar l -

nda hisselerini devralmaya,
d) Faaliyet izninin kald r lmas n  Kuruldan istemeye, 

yetkilidir.
Devral nan zararlara istinaden yap lacak ödemelerin kar -

l n  temsil eden hisseler, üzerindeki her türlü hak ve takyi-
dattan arî olarak Fona intikal eder.
hakk nda bu maddenin ikinci f kras n n (a) bendi hükümleri 
uygulanan bankan n devredilen aktiflerinin toplam n n dev-
redilen pasiflerinin toplam n  kar lamamas  hâlinde aradaki 
fark sigorta kapsam ndaki mevduat ve kat l m fonu tutar -
n  a mamak kayd yla Fon taraf ndan ödenir. Bu halde ve 
hakk nda bu maddenin ikinci f kras n n (a) bendi hükümleri 
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uygulanan bankan n faaliyet izninin kald r lmas  durumunda 
bu Kanunun 106 nc  maddesinin ikinci ve 109 uncu mad-
desinin üçüncü f kralar  uygulanmaz. Bu Kanunun 106 
nc  maddesine göre iflas masalar  kurulmas  hâlinde, Fon 
ödedi i tutar kadar iflas masas na 2004 say l  cra ve flas 
Kanununun 206 nc  maddesinde yer alan üçüncü s ras n-
daki tüm imtiyazl  alacakl lardan önce gelmek üzere ancak 
devletin ve sosyal güvenlik kurulu lar n n 6183 say l  kanun 
kapsam ndaki alacaklar ndan sonra imtiyazl  alacakl  s fa-
t yla i tirak eder.20

Fon, hisselerinin ço unlu u veya tamam  kendisine intikal 
eden bankan n;

a) Gerekti inde malî ve teknik yard m da sa lamak sure-
tiyle, varl k ve yükümlülüklerini k smen veya tamamen, mev-
cut bankalardan istekli olanlara ya da kurulacak bir bankaya 
devretmeye veya bankay  istekli olan ba ka bir bankayla 
birle tirmeye,

b) Fon Kurulunca gerekli görülen hallerle s n rl  olmak üze-
re, malî bünyenin güçlendirilmesi ve yeniden yap land r lma-
s  için gerekti inde;

1) Sermayesini art rmaya,

2) Zorunlu kar l k ve umumi disponibilite yükümlülüklerin-
den kaynaklanan cezaî faizlerini kald rmaya,

3) tirak, gayrimenkul ve di er aktiflerini sat n almaya 
veya bunlar  teminat olarak al p kar l nda avans vermeye,

4) Likidite ihtiyac n  gidermek üzere mevduat koymaya,

5) Alacaklar n  veya zararlar n  devralmaya,
20 5472 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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6) Varl k ve yükümlülükleri ile ilgili her türlü i lemi yapmaya 
ve nakde tahvilini sa lamaya,

c) Sahip oldu u aktifleri iskonto uygulayarak veya sair su-
retlerle üçüncü ki ilere satmaya ve gerekli görece i her türlü 
tedbiri almaya,

d) Hisselerini bu Kanunun 7 ve 8 inci maddelerindeki hü-
kümlere istinaden Kuruldan izin al nmak kayd yla ve Fon Ku-
rulu taraf ndan belirlenecek usûl ve esaslar dahilinde üçüncü 
ki ilere devretmeye,
yetkilidir.

Bu madde hükümlerine göre yap lan devir i lemlerinde 
alacakl  ve borçlular n r zas  aranmaz.

71 inci madde kapsam nda temettü hariç ortakl k haklar  
ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankalar n, malî 
bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yap land r lmas , devri, 
birle tirilmesi ve sat  ile ilgili süreç devrin yap ld  tarihten 
itibaren en geç dokuz ayl k bir süre içerisinde tamamlan r. 
Fon Kurulu karar  ile bu süre üç ay  geçmemek üzere uzat la-
bilir. Bu süre içinde devir, birle me veya sat n tamamlana-
mam  olmas  hâlinde Fonun talebi üzerine Kurul bankan n 
faaliyet iznini kald r r.

Banka kaynaklar n n istismar
Madde 108.- 71 inci maddenin birinci f kras n n (e) bendi 

hükümlerine göre faaliyet izni kald r lan veya Fona devredi-
len bankalar n hâkim ortaklar  ve yöneticileri, bu Kanunun 
ahsi sorumlulu a ili kin hükümleri sakl  kalmak kayd yla, 

kulland klar  kaynaklar  ve bu suretle u ran lan zararlar  Fon 
taraf ndan verilecek süre içerisinde iade ve tazmin etmekle 
mükelleftir.
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Bu maddenin uygulanmas nda, bankalar n hâkim ortak-
lar n n ve yöneticilerinin; yönetim kurulu, kredi komiteleri, 
yöneticiler, ubeler ve di er yetkili ve görevliler arac l y-
la veya sair suretlerle, banka kaynaklar n  ve varl klar n ; 
rehnetmek, teminat göstermek, aç ld  tarih itibar yla kre-
dibilitesi olmad  a ikâr bulunan ki ilere kredi vermek, kar-

l nda kredi temin etmek amac yla kredi kulland rmak, 
yurt içi ve yurt d  banka ve malî kurulu lar nezdinde depo 
ve sair adlarla hesap açt rmak veya bu hesaplar  teminat 
göstermek ve sair ekillerde do rudan veya dolayl  olarak 
kendileri veya ba kalar  lehine para, mal, her türlü hak ve 
alacak temini amac yla kulland klar  veya ba kalar na kul-
land rd klar  banka kaynaklar  ve varl klar , dolanl  kaynak 
olarak kullan lm  say l r.

Bu madde kapsam nda kullan lan kaynaklar ve maruz kal -
nan zarar kapsam nda iade ve tazmin talebine mesnet te kil 
edecek i lemler ile iade ve tazmine konu edilecek tutarlar, 
ilgili bankada Kurumca yap lacak incelemeler sonucu ula la-
cak tespitler de dikkate al narak Fon Kurulunca belirlenir.

Bankan n faaliyet izninin kald r lmas  hâlinde Fon tara-
f ndan verilecek süre içerisinde iade ve tazmin edilemeyen 
tutarlar Fon alaca  haline gelir ve 6183 say l  Amme Alacak-
lar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre takip 
ve tahsil edilir.

Bankan n Fona devrinden sonra Fon taraf ndan verilecek 
süre içerisinde kullan lan kaynaklar n ve bu suretle u ran -
lan zarar n iade ve tazmin edilmemesi veya Fon taraf ndan 
uygun görülecek biçimde teminatland r lmamas  veya bu 
ortaklara ait hisselerin Fon taraf ndan verilecek süre içinde 
üçüncü ki ilere devredilmemesi hâlinde bu zarar veya kul-
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lan lan kaynaklar n miktar  dikkate al nmaks z n ortaklara 
ait hisseler ba kaca bir i leme gerek kalmadan Fona intikal 
eder. Bu suretle Fona intikal eden söz konusu hisselerin 
üçüncü ki ilere sat n  müteakip Fon taraf ndan elde edilen 
tutar hâkim ortaklar n bankaya ve/veya Fona olan borçlar na 
mahsup edilir.

Bu madde kapsam nda kullan lan banka kayna  ve bu 
suretle u ran lan zarar, Fon taraf ndan verilen süre içinde 
iade veya tazmin edilse veya Fon taraf ndan uygun görüle-
cek biçimde teminatland r lsa dahi bilançoda görülen bakiye 
zarar n özkaynaklar  a t n n tespiti hâlinde Fon, bankan n 
faaliyet izninin kald r lmas n  Kuruldan istemeye yetkilidir. 
Bilançoda görülen zarar n özkaynaklar  a mamas  hâlinde 
ise, Fon en az be  üyesinin ayn  yöndeki oylar yla al nan 
Fon Kurulu karar yla hâkim ortaklar d ndaki ortaklara ait 
hisseleri, zarar n ödenmi  sermaye tutar ndan dü ülmesi 
suretiyle hesaplanacak sermaye esas al nmak üzere bu-
lunacak bedel üzerinden Fon Kurulunca belirlenecek süre 
içinde banka hissedarlar na ödenmesi kar l nda devral-
maya yetkilidir.

Faaliyet izni kald r lan veya Fona devredilen bankalara 
ili kin ortak hükümler

Madde 109.- Faaliyet izni kald r lan veya Fona devredilen 
bankalar n ana sözle melerinde yer alan düzenlemelerin, 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi olmaks z n, genel ku-
rul yap lmaks z n de i tirilmesine ve tescil ettirilmesine Fon 
yetkilidir.

Fon, faaliyet izni kald r lan veya Fona devredilen ban-
kalar n hâkim ortaklar ndan ve tüzel ki i ortaklar n n ser-
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mayesinin yüzde onundan fazlas na sahip gerçek ki i 
hissedarlar ndan ve yöneticilerinden, bunlar n e lerinden, 
üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kay n 
h s mlar ndan, evlatl klar ndan ve kendilerini evlat edinen-
lerden kendilerine ait ta nmaz ve i tiraklerini, haczi caiz 
olan ta n r hak ve alacaklar n  ve menkul k ymetlerini, 
her türlü kazanç ve gelirleri ile ya ay  tarz na göre ge-
çim kaynaklar n  ve ayr ca bildirimden önceki iki y l içinde 
ivazl  veya ivazs z olarak iktisap ettikleri veya devrettik-
leri ta nmaz, haczi caiz ta n r, hak, alacak ve menkul 
k ymetlerini gösterir birer mal beyannamesi vermelerini 
istemeye yetkilidir. Mal beyannamesinin en geç yedi gün 
içinde Fona verilmesi zorunludur. Bu mal beyan n n hüküm 
ve sonuçlar  hakk nda 2004 say l  cra ve flas Kanununun 
ilgili hükümleri geçerlidir.

Fon, faaliyet izni kald r lan veya Fona devredilen ban-
kada mevduat ve kat l m fonu sahipleri ile di er alacak-
l lar n haklar n  korumaya yönelik olarak gerekli görece i 
her türlü tedbiri al r. Faaliyet izni kald r lan veya Fona dev-
redilen bankan n hâkim ortaklar  ve tüzel ki i ortaklar n n 
sermayesinin yüzde onundan fazlas na sahip gerçek ki i 
hissedarlar  ve yöneticilerinin mal, hak ve alacaklar na Fo-
nun talebi üzerine mahkeme taraf ndan teminat art  aran-
maks z n ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz konulabilir, bu 
ki ilerin yurt d na ç k lar  yasaklanabilir. Bu ekilde al -
nan ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlar , karar tarihin-
den itibaren alt  ay içinde dava, icra ve iflas takibine konu 
olmaz ise kendili inden ortadan kalkar. lgililer hakk nda 
2004 say l  cra ve flas Kanununun 11 inci bab hüküm-
lerine göre aç lacak iptal davalar nda aciz vesikas  art  
aranmaz.
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Faaliyet izninin kald r ld  veya Fona devredildi i tarihten 
itibaren bankan n alacakl lar ndan temlik yoluyla alacak edi-
nen borçlular, temlik yoluyla edindikleri alacaklar  ile bankaya 
olan borçlar n n takas n n yap lmas  veya mahsup edilmesi 
talebinde bulunamaz. Bu sonucu do uracak takas ve mah-
sup i lemleri banka aç s ndan geçersizdir.

ahsi sorumluluk
Madde 110.- Bir bankan n yöneticilerinin ve denetçileri-

nin kanuna ayk r  karar ve i lemleriyle banka hakk nda 71 
inci madde hükümlerinin uygulanmas na neden olduklar n n 
tespiti hâlinde, bankaya verdikleri zararlarla s n rl  olarak 
bunlar n ahsi sorumluluklar  yoluna gidilerek, Fon Kurulu 
karar na istinaden ve Fonun talebi üzerine do rudan ahsen 
iflaslar na mahkemece karar verilebilir. Bu karar ve i lemler 
bankan n hâkim ortaklar na menfaat temini amac yla yap ld -

 takdirde, menfaat temin eden ortaklar hakk nda da temin 
ettikleri menfaat üzerinden uygulan r. Bu suretle tahsil edilen 
tutar n Fon taraf ndan ödenen mevduat ve kat l m fonu tu-
tar  ve fer’ileri mahsup edildikten sonra bakiye k sm  tasfiye 
hâlindeki veya iflasa tâbi bankaya iade edilir.

Mahkemece iflas na karar verilenler hakk ndaki takibi Fon 
yürütür.

Bu madde hükmüne göre iflas  istenenler hakk nda mah-
kemece 2004 say l  cra ve flas Kanununun 257 nci ve izle-
yen maddeleri hükümleri uygulan r.

Bu Kanunun 106 nc  ve 109 uncu maddeleri hükümleri, bu 
maddeye göre ahsi iflas  istenenler hakk nda da uygulan r.
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ON K NC  KISIM
Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonuna li kin 

Hükümler

B R NC  BÖLÜM 
Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonu

Fonun kurulu  ve ba ms zl
Madde 111.- Bu Kanun ve ilgili di er mevzuat ile verilen 

yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hak ve menfaat-
lerinin korunmas  amac yla, mevduat n ve kat l m fonlar n n 
sigorta edilmesi, Fon bankalar n n yönetilmesi, malî bün-
yelerinin güçlendirilmesi, yeniden yap land r lmas , devri, 
birle tirilmesi, sat , tasfiyesi, Fon alacaklar n n takip ve 
tahsili i lemlerinin yürütülmesi ve sonuçland r lmas , Fon 
varl k ve kaynaklar n n idare edilmesi ve Kanunla verilen 
di er görevlerin ifas  için kamu tüzel ki ili ini haiz, idarî ve 
malî özerkli e sahip Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonu kurul-
mu tur.

Fon görevini yaparken ba ms zd r. Fonun kararlar  ye-
rindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, 
merci veya ki i, Fon Kurulunun kararlar n  etkilemek amac y-
la emir ve talimat veremez.

Fon, Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonu Kurulu ile Ba kan-
l ktan olu ur.

Fonun merkezi stanbul’dad r. Fon, görevli ve yetkili oldu-
u alan n yo un oldu u illerde olmak ve say s  üçü geçme-

mek kayd yla Bakanlar Kurulu karar yla yurt içi temsilcilik ve 
tahsilat birimleri açabilir.
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Fon, 3346 say l  Kamu iktisadi Te ebbüsleri ile Fonlar n 
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzen-
lenmesi Hakk nda Kanun, 2886 say l  Devlet hale Kanunu 
ile 4734 say l  Kamu hale Kanunu hükümlerine tâbi de-

ildir.

Fon, görev ve yetkilerini etkin ekilde yerine getir-
mek amac yla, yeterli say  ve nitelikte personeli istihdam 
eder.

Fonun mallar  Devlet mal  hükmündedir. Fonun mal, hak 
ve alacaklar  haczedilemez ve rehnedilemez.

K NC  BÖLÜM 
Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonu Kurulu

Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonu Kurulu
Madde 112.- Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonu Kurulu, Fo-

nun karar organ d r. Fon Kurulu, biri ba kan, biri ikinci ba -
kan olmak üzere yedi üyeden olu ur. Fon Kurulu Ba kan  
Fonun da ba kan d r.

Ba kan n izin, hastal k, yurt içi ve yurt d  görevlendirme 
ve görevde bulunmad  di er hâller ile görevden al nmas  
durumunda ikinci ba kan, onun da bulunmad  hâllerde 
Fon Kurulu taraf ndan belirlenecek bir üye Ba kana vekâlet 
eder.

Fon Kurulu üyelerinin atanmas
Madde 113.- Fon Kurulu üyelerinin, a a da belirtilen art-

lar  ta malar  zorunludur:
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a) 657 say l  Devlet Memurlar  Kanununun 48 inci madde-
sinin (A) f kras n n (1), (4), (5), (6) ve (7) numaral  bentlerinde 
belirtilen artlar  ta mak.

b) 8 inci maddenin birinci f kras n n (a), (b), (c) ve (d) bent-
lerinde belirtilen artlar  ta mak.

c) 26 nc  maddede yer alan çal mas  yasaklananlardan 
olmamak.

d) Hukuk, iktisat, maliye, bankac l k, i letme, kamu yöneti-
mi ve dengi dallarda lisans veya lisansüstü düzeyinde ö re-
nim görmü  olmak.

Üyeler, yüksek ö renim sonras  en az on y l deneyim sa-
hibi veya yukar da say lan ö renim dallar nda en az on y l 
ö retim üyeli i yapan ki iler aras ndan Bakanlar Kurulunca 
atan r. Üyelerden en az birinin hukuk fakültesi mezunu, biri-
nin ise Fonda ba kan yard mc s , ana hiz-metbirimi yöneticisi 
veya meslek personeli olarak çal m  olmas  artt r. Bakan-
lar Kurulu, üyelerden birini ba kan birini de ikinci ba kan 
olarak görevlendirir. Bakanlar Kurulunun atama karar  Resmî 
Gazetede yay mlan r.

Fon Kurulu Ba kan ve üyeleri, görevlerinin devam  süre-
since görevlerini tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafs zl k ile yü-
rüteceklerine, kanun hükümlerine ayk r  hareket etmeyecek-
lerine ve ettirmeyeceklerine dair Yarg tay Birinci Ba kanl k 
Kurulu huzurunda yemin ederler. Yemin için yap lan ba vuru 
Yarg tay taraf ndan acele i lerden say l r. Fon Kurulu üyeleri, 
yemin etmedikçe göreve ba layamazlar.

Fon Kurulu Ba kan ve üyelerinin görev süreleri
Madde 114.- Fon Kurulu Ba kan ve üyelerinin görev süresi 

alt  y ld r. Süreleri biten ba kan ve üyeler yeniden atanamaz-
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lar. Ba kanl n ve üyeli in herhangi bir sebeple bo almas  
hâlinde, bo alan yere 113 üncü maddede belirtilen esaslar 
dahilinde bir ay içinde atama yap l r. Bu ekilde atananlar,  bir 
defal na tekrar atanabilirler.

Fon Kurulu Ba kan ve üyelerinin görev süreleri dolma-
dan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, 
a r hastal k veya sakatl k nedeniyle i  göremeyecekleri, 
atanmalar  için gerekli artlar  kaybettikleri, durumlar n n 
115 inci maddeye ayk r  oldu u anla lan veya görevleri ile 
ilgili olarak i ledikleri suçlardan dolay  haklar nda verilen 
mahkûmiyet karar  kesinle en Fon Kurulu Ba kan ve üye-
lerinin görevleri Ba bakan onay  ile sona erdirilir. Bunlar n 
yerine en geç bir ay içinde atama yap l r. Ayr ca, geçici i  
göremezlik halinin üç aydan fazla sürmesi hâlinde, bu du-
rumda olan üyelerin üyelikleri dü er ve bunlar n yerlerine bir 
ay içinde atama yap l r.

Fon Kurulu Ba kan ve üyeleri ile Fon personeline ili kin 
yasaklar

Madde 115.- Fon Kurulu Ba kan ve üyeleri, asli görevlerini 
aksatmayan bilimsel amaçl  yay n, ders ve konferans ile telif 
haklar  hariç Fondaki resmî görevlerinin yürütülmesi d nda 
kalan resmî veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vak f, ko-
operatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle u -
ra amaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, bu Kanun 
kapsam ndaki kurulu lar ve bunlar n do rudan ya da dolayl  
ortakl klar nda pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilirki ilik ya-
pamazlar.

Fon Kurulu Ba kan ve üyeleri göreve ba lamadan önce, 
kendilerinin veya e  ve velâyeti alt ndaki çocuklar n n sahibi 
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bulundu u menkul k ymetlerden Hazine taraf ndan ç kar lan 
borçlanmaya ili kin olanlar hariç bu Kanun kapsam ndaki ku-
rulu lar ve bunlar n do rudan ya da dolayl  ortakl klar na ait 
her türlü sermaye piyasas  araçlar n  e , evlatl k, üçüncü de-
receye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kay n h s mlar  d -

ndakilere otuz gün içinde satmak suretiyle elden ç karmak 
zorundad r. Fon Kurulu üyeleri atanmalar ndan itibaren otuz 
gün içinde bu f kraya uygun hareket etmezlerse üyelikten çe-
kilmi  say l r. Bu durum, Fon Kurulu karar  ile tespit edilir ve 
ili kili Bakana bildirilir.

Fon Kurulu Ba kan ve üyeleri, yönetim ve denetimleri 
Fona devredilen kurulu larda ve bunlar n do rudan ya da 
dolayl  ortakl klar nda, görevlerinden ayr lmalar n  izleyen iki 
y l içinde görev alamazlar. Bu f kra hükmüne uymayanlara 
2531 say l  Kamu Görevlerinden Ayr lanlar n Yapamayacak-
lar  ler Hakk nda Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen 
cezalar verilir.

Fon Kurulu Ba kan ve üyeleri ile di er personel, Fonla ilgili 
gizlilik ta yan bilgileri ve ticari s rlar , görevlerinden ayr lm  
olsalar bile kanunen yetkili k l nan mercilerden ba kas na 
aç klayamazlar, kendilerinin veya ba kalar n n menfaatine 
kullanamazlar.

Fon Kurulu Ba kan ve üyeleri 3628 say l  Mal Bildiriminde 
Bulunulmas , Rü vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa 
tâbidir.

Fon Kurulunun çal ma esaslar
Madde 116.- Fon Kurulu en az haftada bir defa olmak 

üzere, gerekli hallerde toplan r. Toplant y  Fon Kurulu Ba -
kan , yoklu unda ikinci ba kan yönetir. Toplant n n gündemi 
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Ba kan, yoklu unda ikinci ba kan taraf ndan haz rlanarak 
toplant dan en az bir gün önce Fon Kurulu üyelerine bildiri-
lir. Gündem maddelerine geçmeden önce Ba kan taraf ndan 
Fonun faaliyetleri hakk nda Fon Kuruluna bilgi verilir. Günde-
me yeni madde eklenebilmesi için toplant  ba lamadan önce 
bir üyenin öneride bulunmas  ve önerilen maddenin günde-
me eklenmesinin Fon Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

Fon Kurulu en az be  üyenin haz r bulunmas  ile top-lân r 
ve bu Kanunda belirtilen özel nisap gerektiren haller d n-
da en az dört üyenin ayn  yöndeki oyuyla karar al r. Üyeler 
çekimser oy kullanamaz. Toplant da karar yeter say s  sa -
lanamad  durumlarda izleyen toplant larda, oylarda e itlik 
olmas  hâlinde Fon Ba kan n n bulundu u taraf n oyu üstün 
say larak karar al n r. Fon Kurulu karar  tutanakla tespit edilir 
ve karar tutana  toplant  esnas nda veya en geç toplant y  
izleyen i günü, toplant ya kat lan tüm üyeler taraf ndan im-
zalan r.

Geçerli mazereti olmaks z n bir takvim y l nda toplam üç 
toplant ya kat lmayan veya bir toplant ya kat ld  halde Fon 
Kurulu kararlar n  süresi içinde imzalamayan veya kar  oy 
gerekçesini süresi içinde yaz l  olarak bildirmeyen Fon Ku-
rulu üyeleri üyelikten çekilmi  say l r. Bu durum, Fon Kurulu 
karar  ile tespit edilir ve ili kili Bakana bildirilir.

Herhangi bir nedenle üye say s n n Fon Kurulunun karar 
almas n  imkâns z k lacak bir say ya dü mesi hâlinde, top-
lant  nisab  sa lanacak ekilde bir ay  geçmemek üzere, k -
dem s ras na göre Fon ba kan yard mc lar  vekâlet eder. Bu 
madde hükmüne istinaden Fon Kurulu üyeli i görevini yürü-
ten Fon ba kan yard mc lar n n malî ve özlük haklar nda bir 
de i iklik olmaz.
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Bu Kanunda belirtilen süreler sakl  kalmak üzere, Fon Ku-
rulu karar , al nd  toplant  tarihinden itibaren en geç onbe  
gün içinde gerekçeleri, varsa kar  oy gerekçeleri ve imzalar  
ile birlikte tekemmül ettirilir.

Fon Kurulu Ba kan ve üyeleri kendisi, e i, evlatl  ve 
üçüncü derece dâhil kan ve ikinci derece dâhil kay n h s mla-
r yla ilgili konularda müzakere ve oylamaya kat lamazlar. Bu 
durum karar metninde ayr ca belirtilir.

Fon Kurulu toplant lar  gizlidir. htiyaç duyulmas  hâlinde 
görü lerinden yararlanmak üzere uzman ki iler Fon Kurulu 
toplant s na davet edilebilir. Ancak Fon Kurulu kararlar  top-
lant ya d ardan kat lanlar n yan nda al namaz.

Fon Kurulunun düzenleyici nitelikteki kararlar , tekemmül 
etmesinden itibaren en geç yedi i  günü içinde ili kili Ba-
kanl a ve yay mlanmak üzere Ba bakanl a gönderilir ve 
gönderildi i tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Resmî 
Gazetede yay mlan r. Bu Kanunda öngörülen hükümler 
sakl  kalmak üzere, Fon Kurulu kararlar  ba ta internet or-
tam  olmak üzere uygun vas talarla kamuoyuna duyurulur. 
Fon Kurulu, yay mlanmas  ülke ekonomisi ve kamu düzeni 
aç s ndan sak ncal  nitelikteki kararlar n yay mlanmamas -
na karar verebilir.

Haklar nda dava aç l p yürütülmelerinin durdurulmas na 
veya ihtiyatî tedbir karar  verilmesine ra men, nihai a amada 
iptal istemleri reddedilen bu Kanunun 130 uncu maddesinin 
(e) bendinde yer alan para cezalar na, i lemin ilgiliye tebli i 
tarihinden itibaren kanunî faiz uygulan r. Para cezalar  6183 
say l  Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin uyacaklar  meslekî 
ve etik ilkeler ile Fon Kurulunun çal ma usûl ve esaslar na 
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ili kin di er hususlar Fon taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle 
düzenlenir.

Fon Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 117.- Fon Kurulu, bu Kanun ve di er mevzuatla 

verilen görevler yan nda ayr ca a a daki görevleri yapar ve 
yetkileri kullan r:

a) Fonun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve 
hedeflerini, hizmet kalite standartlar n  belirlemek, insan kay-
naklar  ve çal ma politikalar n  olu turmak, Fonun hizmet 
birimleri ve bunlar n görevleri hakk nda öneride bulunmak.

b) Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun ola-
rak haz rlanan bütçe teklifini görü mek ve karara ba lamak.

c) Fonun performans n  ve malî durumunu gösteren rapor-
lar  onaylamak.

d) Fon Ba kan n n önerisi üzerine, ba kan yard mc lar  ve 
daire ba kanlar n  atamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ba kanl k Te kilat

Fon Ba kan
Madde 118.- Fonun en üst yöneticisi olan Fon Ba kan , 

Fonun genel yönetiminden, temsilinden ve Fon Kurulunca 
al nan kararlar n yürütülmesinden sorumludur.

Fon Ba kan n n görev ve yetkileri unlard r:

a) Fon Kurulu toplant lar n n gündemini, gün ve saatini be-
lirlemek, toplant lar  idare etmek, gündeme al nmayan ba -
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vurular hakk nda gerekli i lemleri yapmak ve bunlara ili kin 
olarak Fon Kuruluna bilgi vermek.

b) Fon Kurulu kararlar n n yay mlanmas n  veya tebli ini 
sa lamak, bu kararlar n gere inin yerine getirilmesini temin 
etmek ve uygulanmas n  izlemek.

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son eklini vererek 
Fon Kuruluna sunmak.

d) Fon Kurulunun belirledi i stratejilere, amaç ve hedeflere 
uygun olarak, Fonun y ll k bütçesi ile malî tablolar n  haz r-
lamak.

e) Hizmet birimlerinin verimli ve uyumlu bir biçimde çal -
mas n n en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonunu 
sa lamak, Fon hizmet birimleri aras nda ç kabilecek görev 
ve yetki sorunlar n  çözmek.

f) Y ll k faaliyet raporlar n  haz rlamak, amaç ve hedeflere, 
performans ölçütlerine göre faaliyetlerin de erlendirilmesini 
yapt rmak ve bunlar  Fon Kuruluna sunmak.

g) Fonun faaliyet gösterdi i alanda strateji, politikalar ve 
ilgili mevzuat ile Ba kanl n ve çal anlar n performans öl-
çütleri hakk nda  de erlendirme yapmak.

h) Fonun di er kurulu larla ili kilerini yürütmek ve Fonu 
temsil etmek.

i) Fon Kurulu taraf ndan atanmas  öngörülenler d ndaki 
Fon personelini atamak.

j) Fon Ba kan  ad na imzaya yetkili personelin görev ve 
yetki alan n  belirlemek.

k) Fonun yönetim ve i leyi ine ili kin di er görevleri yerine 
getirmek.
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Ba kan, Fon Kuruluna ili kin olmayan görev ve yetkile-
rinden bir bölümünü, s n rlar n  aç kça belirlemek ve yaz l  
olmak kayd yla, alt kademelere devredebilir.

Fon ba kan yard mc lar
Madde 119.- Fon Ba kan na ba kanl a ili kin görevle-

rinde yard mc  olmak üzere Fon Kurulu karar yla iki ba -
kan yard mc s  atan r. Ba kan yard mc lar n n 113 üncü 
maddede belirtilen artlar  ta mas  gerekir.

Fon ba kan yard mc lar  gerekti inde s n rlar n  yaz l  
olarak aç kça belirlemek art yla yetkilerinden bir k sm n  
alt kademelere devredebilir.

Fonun hizmet birimleri
Madde 120.- Fonun hizmet birimleri, daire ba kanl klar  

eklinde te kilatlanm  anahizmet, dan ma ve yard mc  
hizmet birimlerinden olu ur. Ancak, daire ba kanl klar n n 
say s  onu geçemez.

Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen faaliyet alan , 
görev ve fonksiyonlara uygun olarak Fonun teklifi ve Ba-
kanlar Kurulu karar yla yürürlü e konulan yönetmelikle 
belirlenir.

Fonda anahizmet birimi olarak Strateji Geli tirme Daire 
Ba kanl  kurulur. Hukuk, bas n ve halkla ili kiler, yönetim 
ve finans gibi alanlarda ihtiyaca göre say lar  toplam onbe i 
geçmemek üzere Ba kanl k mü aviri görevlendirilebilir.21

nsan kaynaklar  ve e itim, idarî ve malî i ler ve benzeri 
faaliyetleri yürütmek üzere Destek Hizmetleri Daire Ba -
21 5667 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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kanl  kurulur. Bu daire ba kanl nda biri Fon Kurulunun 
özel büro hizmetlerinde kullan lmak üzere en çok dört adet 
müdürlük kurulabilir.

Fon personeli
Madde 121.- Bu Kanun ile Fona verilen görevlerin ge-

rektirdi i görev ve hizmetler, Fon avukatlar , Fon denetçisi 
ve denetçi yard mc lar , Fon uzman  ve uzman yard mc -
lar ndan olu an meslek personeli ile idarî personel eliyle 
yürütülür. Fonun her türlü personelinin bu Kanunun 113 
üncü maddesinin birinci f kras n n (d) bendi hariç, di er 
bentlerinde yer alan nitelikleri ta malar  zorunludur.

Ba kan yard mc lar , daire ba kanlar , müdürler, ba -
kanl k mü avirleri ve meslek personeli kadro kar l  söz-
le meli statüde istihdam edilir. Kadro kar l  sözle meli 
çal an Fon personeli ücret, malî ve sosyal haklar d nda 
her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 say l  Devlet 
Memurlar  Kanununa tâbidir.

Bu Kanunun ekinde yer alan (II) say l  cetveldeki toplam 
kadro say s  geçilmemek üzere, kadro unvan ve derecele-
rinin de i tirilmesi ile bu kadrolar n kullan lmas na ili kin 
esas ve usûlleri belirlemeye Fon Kurulu yetkilidir.

Fonun anahizmet birimlerinde uzmanl k gerektiren i lerde 
meslek personeli çal t r lmas  esast r.

Fonun ikinci f krada belirtilenler d nda kalan ve ekli 
(III) say l  cetvelde yer alan pozisyonlarda çal t r lacak 
personeli idarî hizmet sözle mesiyle istihdam edilir. Bu 
cetvelde yer alan toplam pozisyon say s  geçilmemek üze-
re, pozisyon unvanlar nda de i iklik yapmaya Fon Kurulu 
yetkilidir. darî hizmet sözle mesiyle çal t r lanlar emekli-
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lik ve sosyal güvenlik yönünden 506 say l  Sosyal Sigorta-
lar Kanununa tâbidir.

Fonda çal an personel ba ka kamu kurum ve kurulu -
lar nda geçici olarak görevlendirilemez.

Fon denetçi yard mc l  ile Fon uzman yard mc l na 
atanacaklar, merkezî yar ma s nav yla belirlenenler ara-
s ndan seçilir. Fon uzman yard mc l  ve Fon denetçi yar-
d mc l na atananlar, üç y l çal mak ve olumlu sicil almak 
kayd yla Kamu Personeli Yabanc  Dil Bilgisi Seviye Tespit 
S nav ndan en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul 
edilen uluslararas  geçerlili i bulunan yabanc  dil puan  
almas , yeterlik s nav nda ba ar l  olmas  ve konular  ile 
ilgili haz rlayacaklar  tezin olu turulacak jüri taraf ndan ka-
bul edilmesi hâlinde uzman veya denetçi olarak atan r ve 
bunlara bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yük-
seltilmesi uygulan r. Mazereti olmaks z n tez haz rlama-
yan veya s nava girmeyen veya s navda iki defa ba ar s z 
olanlar di er kamu kurum ve kurulu lar ndaki ö renim du-
rumlar na uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel 
Ba kanl na bildirilir.

Fonun meslek ve idarî personelinin yeterlik ve yar ma 
s navlar , nitelikleri ile çal ma usûl ve esaslar  ile ilgili di-

er hususlar Fon taraf ndan ç kar lacak bir yönetmelikle 
belirlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Fonun görev ve yetkileri
Madde 122.- Fon, bu Kanun ve ilgili di er mevzuatla veri-

lenler d nda a a daki görevleri yapar ve yetkileri kullan r:

a) Fon Kurulu kararlar n n uygulanmas n  sa lamak.

b) Fonun insan kaynaklar  politikalar n  belirlemek.

c) Yurt içi ve yurt d  muadil kurumlar n kat ld  uluslara-
ras  malî, iktisadî ve meslekî te ekküllere üye olmak, görev 
alan na giren hususlarda yabanc  ülkelerin yetkili mercileri ile 
mutabakat zapt  imzalamak.

d) Kanunlarla verilen di er görevleri yapmak.

Fon, Fon Kurulu karar yla bu Kanunun uygulanmas na ili -
kin yönetmelikler ve tebli ler ç karmaya yetkilidir.

Fon, sigorta kapsam ndaki mevduat ve kat l m fonu üze-
rinden prim hesaplanmas na esas te kil edecek gerekli bilgi-
lerin gönderilmesini ve bu primlerin belirledi i esaslara göre 
yat r l p yat r lmad n n denetlenmesini Kurumdan istemeye 
yetkilidir. Kurum, makul bir süre içerisinde, Fon taraf ndan 
istenen bilgileri temin etmek ve/veya denetimi yapmakla yü-
kümlüdür.

Fon, her türlü faaliyetinde, kurulu  kanununda verilen 
yetkiler sakl  kalmak kayd yla, kalk nma plân , programlar 
ve hükümet program nda yer alan ilke, strateji ve politika-
lara uyar.

Fonun haz rlayaca  düzenleme taslaklar  en az yedi gün 



132

Madde: 122, 123, 124

süreyle Fonun internet sayfas  ba ta olmak üzere uygun va-
s talarla kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kamu kurum ve kurulu lar , Kanun ile belirlenmi  görev 
alanlar nda Fona gerekli yard m  sa lamakla yükümlüdür.

Fonun bilgi ve belge isteme yetkisi
Madde 123.- Kamu kurum ve kurulu lar  ile gerçek ve tüzel 

ki iler, Devletin güvenli i ve temel d  yararlar na kar  a r 
sonuçlar do uracak hâller ile meslek s rr , aile hayat n n giz-
lili i ve savunma hakk na ili kin hükümler sakl  kalmak kay-
d yla, özel kanunlardaki yasaklay c  ve s n rlay c  hükümler 
dikkate al nmaks z n gizli dahi olsa Fon taraf ndan bu Kanun 
kapsam nda verilen görevler ile s n rl  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 kapsam nda, ilgili ki i, kurum ve kurulu lar Fo-
nun belirleyece i süre içerisinde söz konusu talebe cevap 
vermek ve gereken kolayl  göstermekle yükümlüdürler.

BE NC  BÖLÜM 
Çe itli Hükümler

Fonun hesap ve harcamalar n n denetimi
Madde 124.- Fonun iç denetimi Fon taraf ndan belirlene-

cek usûl ve esaslar çerçevesinde, d  denetimi ise Fonun 
y ll k gider hesaplar  ile harcamalar n n Say tay taraf ndan 
incelenmesi suretiyle gerçekle tirilir.22

22 5667 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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Fonun y ll k hesaplar  bir ba ms z denetim irketince de 
denetlenir ve ba ms z denetim raporu faaliyet raporu içinde 
derc edilerek yay mlan r.

Fon, faaliyetlerine ili kin olarak her y l n mart ay  sonuna 
kadar bir önceki y la ait kararlar , yapt  düzenlemeler ile 
bunlar n ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden bir faaliyet 
raporu haz rlar. Faaliyet raporu, ayr ca Fonun performans 
hedefleri ile uygulama sonuçlar n n kar la t r lmas n  ve de-
erlendirilmesini de içerir.

Fonun y ll k faaliyet raporu, malî tablolar  ve bütçe ke-
sinhesab  Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Kesin-
hesab n bir örne i de Maliye Bakanl na gönderilir.

Fon, faaliyetleri hakk nda internet ortam  ve resmî bülten-
ler arac l yla kamuoyunu azamî ölçüde bilgilendirir.

Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yap land rma ve 
di er faaliyetleri ile ilgili olarak üçer ayl k dönemler itiba-
r yla yay mlayaca  raporlarla kamuoyunu bilgilendirir. Fon, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonunu, 
faaliyetleri hakk nda y lda bir defa yap lacak toplant   ile bil-
gilendirir.

Fon Kurulu Ba kan ve üyeleri ile Fon personelinin ücretleri, 
malî ve di er sosyal haklar

Madde 125.- Fon Kurulu Ba kan na Ba bakanl k Müste-
ar  için belirlenen her türlü ödemeler dahil malî ve sosyal 

haklar tutar nda ayl k ücret ödenir. Ba bakanl k Müste ar na 
ödenenlerden, vergi ve di er yasal kesintilere tâbi olmayan-
lar bu Kanuna göre de vergi ve di er kesintilere tâbi olmaz. 
Kurul üyelerine ise Fon Kurulu Ba kan na yap lan ödemele-
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rin yüzde doksanbe i oran nda ayn  esas ve usûllere göre 
ödeme yap l r.

Fonun kadro kar l  sözle meli personeli ile di er perso-
nelinin ücretleri ve di er malî ve sosyal haklar  birinci f krada 
belirlenen ücret tavan n  geçmemek üzere Fon Kurulu tara-
f ndan tespit edilir.

Fon personeline Fon Kurulunca belirlenecek esaslar çer-
çevesinde fazla mesai ücreti ve performansa dayal  ödül ve-
rilebilir. Her halde Fon personeline yap lacak ödemeler tutar  
birinci f krada belirlenen ücret tavan n  geçemez. Fonun taraf 
oldu u davalarda Fonu temsil eden avukatlar lehine hükmo-
lunan vekâlet ücretlerinin hak sahiplerine da t m  Fon Kuru-
lunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yap l r.

Fon Kurulu Ba kan ve üyeliklerine atananlar ile ba kan 
yard mc lar , daire ba kanlar , müdürler, ba kanl k mü avir-
leri ve meslek personeli hakk nda 5434 say l  Türkiye Cum-
huriyeti Emekli Sand  Kanunu ile ek ve de i ikliklerine ili -
kin hükümler uygulan r. Emeklilik ve di er bak mlardan Fon 
Kurulu Ba kan na bakanl k müste ar , Fon Kurulu üyelerine 
bakanl k müste ar yard mc s , Fon ba kan yard mc lar na 
bakanl k genel müdürü, 1 inci dereceli daire ba kanlar na 
bakanl k genel müdür yard mc s , ba kanl k mü avirlerine 
bakanl k mü aviri, Fon denetçilerine ve denetçi yard mc la-
r na kazan lm  hak ayl k dereceleri itibar yla kar l k gelen 
bakanl k müfetti i ve müfetti  yard mc s , Fon avukatlar na 
ve Fon uzmanlar na kazan lm  hak ayl k dereceleri itibar yla 
kar l k gelen Ba bakanl k uzman , Fon uzman yard mc lar -
na Ba bakanl k uzman yard mc lar  için tespit edilen ek gös-
terge ve makam tazminat  uygulan r. Bu görevlerde geçirilen 
süreler makam ve temsil tazminat  ödenmesini gerektiren gö-
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revlerde geçmi  say l r. Bu hükümler, akademik unvanlar n 
kazan lmas  için gerekli artlar sakl  kalmak üzere üniversite 
ö retim eleman  kadrolar ndan gelen Fon Kurulu üyeleri ile 
personel hakk nda da uygulan r.

Fon Kurulu Ba kan ve üyeliklerine atananlardan, emeklili-
ini hak edip talebi sonucu emeklilik i lemi tamamlanan Fon 

Kurulu üyelerinin üyelikleri görev süreleri sonuna kadar de-
vam eder. Atama yap lmadan önce kanunla kurulmu  di er 
sosyal güvenlik kurumlar na ba l  olanlar n, istekleri hâlinde 
bu kurumlara ba l l klar  devam eder ve bunlar hakk nda yu-
kar daki hükümler uygulanmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand  d ndaki sosyal gü-
venlik kurumlar ndan emekli olan Fon Kurulu üyeleri, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sand na yaz  ile ba vurduklar  tarihi 
takip eden ay n ba ndan itibaren Sand kla ili kilendi-rilirler. 
Bu üyelerin di er sosyal güvenlik kurumlar ndan ald klar  
ayl klar  kesilir ve ayr l lar nda çe itli sosyal güvenlik kuru-
lu lar na prim ödeyerek geçen süreleri birle tirilmek suretiyle 
kendilerine 24.5.1983 tarihli ve 2829 say l  Kanunun 8 inci 
maddesi uyar nca ayl k ba lan r.

Fon Ba kan ve üyelerine, birinci f kraya göre belirlenen üc-
retlerinin tutar nda, damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye 
tâbi tutulmaks z n, her ay tazminat verilir.

Fon taraf ndan bu Kanun hükümleri çerçevesinde yönetim 
ve denetimi devral nan irketlerin yönetim, denetim veya tas-
fiye kurullar na atanan memurlar ve di er kamu görevlilerine 
kamu iktisadi te ebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için belirle-
nen ayl k ücretin üç kat n  geçmemek üzere Fon Kurulunca 
belirlenecek miktarda ücret ödenebilir.
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Fon Kurulu üyelerinin görevden ayr lmas
Madde 126.- Fon Kurulu Ba kan ve üyeliklerine atanan-

lar n Fon Kurulunda görev yapt klar  sürece önceki görevleri 
ile olan ili kileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeli e 
atananlar, memuriyete giri  artlar n  kaybetmemeleri kay-
d yla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayr lma 
iste inde bulunmalar  ve otuz gün içinde eski kurumlar na 
ba vurmalar  durumunda atamaya yetkili makam taraf ndan 
bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atan r. Ata-
ma gerçekle inceye kadar bunlar n almakta olduklar  her 
türlü ödemelerin Fon taraf ndan yap lmas na devam olunur. 
Bir kamu kurumunda çal mayanlardan Fon Kurulu Ba kan 
ve üyeli ine seçilip yukar da belirtilen ekilde görevi sona 
erenlere herhangi bir görev veya i e ba lay ncaya kadar, 
almakta olduklar  her türlü ödemeler Fon taraf ndan veril-
meye devam edilir. Bu maddede belirtilen nedenlerle üye-
li i sona erenlere Fon taraf ndan yap lacak ödeme bir y l  
geçemez.

Fon Kurulu üyeleri, Fon personeli, Fonun atad  veya Fonu 
temsilen seçilen yöneticilerin, iflas idare memurlar n n ve 
Fon personelinin sorumluluklar

Madde 127.- Fon Kurulu Ba kan  ve üyeleri ile Fon per-
sonelinin, görevleriyle ba lant l  olarak i ledikleri iddia edilen 
suçlara ili kin soru turmalar, Fon Kurulu üyeleri için ili kili 
Bakan n, Fon personeli için ise Fon Kurulu Ba kan n n izin 
vermesi kayd yla genel hükümlere göre yap l r. Fon Kurulu 
üyeleri ile Fon personelinin i tirak hâlinde i ledikleri iddia edi-
len suçlara ili kin soru turmalarda Fon personeli hakk nda 
soru turma izni verme yetkisi ili kili Bakana  aittir.
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Fon Kurulu üyeleri ve Fon personeli hakk nda görev-
leriyle ba lant l  olarak i ledikleri iddia edilen suçlardan 
dolay  soru turma izni verilmesi için, bu ki ilerin kendile-
rine veya üçüncü ki ilere ç kar sa lamak veya Fona ya da 
üçüncü ki ilere zarar vermek kast yla hareket ederek bu 
i lemler sonucunda kendilerine veya üçüncü ki ilere ç kar 
sa lam  olmalar  hususunda aç k ve yeterli emarelerin ol-
mas  gerekir. Soru turma izni verilmesi hâlinde bu durum 
ilgililere tebli  olunur. Soru turmaya izin verilmesine ya da 
verilmemesine dair kararlar aleyhine, tebli  tarihinden iti-
baren on be  gün içerisinde Dan tay nezdinde itiraz yolu-
na ba vurulabilir. zin verilmi  olsa dahi, itiraz süresi geçe-
ne kadar veya Dan taya yap lan itiraz sonucunda hüküm 
tesis olunana kadar soru turma ba lat lamaz.

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin, görevden ay-
r lm  olsalar dahi, görevleriyle ba lant l  olarak i ledikle-
ri iddia edilen suçlardan dolay  ba lat lan soru turma ve 
kovu turmalar, ilgili üye veya personelin talebi hâlinde, 
bunlarla vekâlet akdi yapmak suretiyle görevlendirilecek 
bir avukat taraf ndan takip edilir. Söz konusu davalara ili -
kin dava giderleri ve Türkiye Barolar Birli ince aç klanan 
asgarî ücret tarifesinde belirlenen avukatl k ücretinin on 
be  kat n  a mamak üzere avukatl k ücreti, Fon bütçesin-
den kar lan r.

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personeli aleyhine, Fon Kuru-
lunun veya Fonun bu Kanunda yaz l  görevlere ili kin ka-
rar, eylem ve i lemleri sebebiyle, gerek görevlerinin ifas  
s ras nda gerek görevden ayr lmalar ndan sonra, aç lm  
veya aç lacak her türlü tazminat ve alacak davas , Fon 
aleyhine aç lm  say l r ve bu davalarda husumet Fona 
yöneltilir. Avukatl k ücreti ve dava masraflar na ili kin yu-
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kar daki f kra hükmü i bu hukuk davalar  için de aynen ge-
çerlidir. Yarg lama sonucunda Fon aleyhine karar verilmesi 
ve karar n kesinle mesi nedeniyle Fonun ödeme yapmas  
hâlinde, Fon bu mebla , ilgililerinden talep eder. Fonun, 
yapt  ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu ki-
iler hakk nda kusurlu olduklar na ili kin mahkeme karar -

n n kesinle mesi gerekir.
Mülga 3182 say l  Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci 

maddeleri ile bu Kanunla yürürlükten kald r lan 4389 say l  
Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi ve bu Kanunun 71 
inci maddesi uyar nca i lem yap lan bankalarla ilgili olarak 
Bakan, Kurul veya Fon Kurulu taraf ndan atanan yönetim 
kurulu ve denetleme kurulu üyeleri aleyhine görevlerinin 
ifas  sebebiyle aç lm  bulunan davalar da atamay  yapan 
ilgili mercii olan Kurum veya Fon aleyhine aç lm  say l r 
ve bu davalarda da husumet ilgili kuruma yöneltilir. Yarg -
lama sonucunda ilgili kurum aleyhine karar verilmesi ve 
karar n kesinle mesi nedeniyle, ödeme yap lmas  hâlinde, 
ilgili kurum bu mebla , ilgililerinden talep eder. lgili kuru-
mun, yapt  ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, 
bu ki iler hakk nda kusurlu olduklar na ili kin mahkeme 
karar n n kesinle mesi gerekir.

Fon taraf ndan bu Kanunun 134 üncü maddesi hükümle-
rine ve/veya bu Kanunla yürürlükten kald r lan 4389 say l  
Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaral  f k-
ras n n (a) bendine istinaden atanan yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri ile müdürler kurulu üyeleri ve tasfiye memur-
lar  ve/veya yönetim ve denetimi veya hisseleri Fona intikal 
eden bankalar n i tiraklerinde bu bankalar  temsilen görev 
yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri, müdürler kurulu 
üyeleri ve/veya hisseleri Fona devredilen i tiraklerde Fonu 



139

Madde: 127

temsilen görev yapan yönetim, denetim kurulu üyeleri, mü-
dürler kurulu üyeleri, iflas ve tasfiye memurlar  aleyhine 
görevlerinin ifas  sebebiyle aç lan ve aç lacak her türlü taz-
minat ve alacak davalar  ile ahsi sorumluluk davalar  Fon 
aleyhine aç l r. Fonun ödeyece i tazminat  ilgililere rücu 
i lemlerinde bu maddenin dördüncü f kras ndaki usûl ve 
esaslar uygulan r. Bu ekilde atanan ve/veya görev yapan 
yöneticilere, atand klar  ve/veya görev yapt klar  irketlerin 
do mu  veya do acak kamu borçlar  ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu borçlar n n ve her türlü i çi alacaklar  ile söz konusu 
irketlerin tâbi oldu u ilgili di er mevzuattan kaynaklanan 

borçlar n n ödenmemi  olmas  nedeniyle ahsi sorumluluk 
yüklenemez.

Fon Kurulu ba kan ve üyeleri ile Fon taraf ndan atanan 
ve/veya görev yapan yukar daki f krada say lan yöneticile-
rin, irketlerin sermayesini kaybetmesinden ve/veya borca 
bat k olmas ndan dolay  mahkemeye bildirimde bulunma 
yükümlülükleri yoktur. Bildirimde bulunmamaktan dolay  
bu ah slar hakk nda 2004 say l  cra ve flas Kanunu-
nun 179, 277 ve devam  maddeleri ile 345/a maddeleri 
hükümleri uygulanmaz; 6762 say l  Türk Ticaret Kanunu-
nun 341 inci maddesi uyar nca ahsi sorumluluk davas  
aç lamaz.

Yönetim ve denetimi Fon taraf ndan devir al nmam  
irketlere Fon taraf ndan atanan yönetim ve denetim kuru-

lu üyeleri ile müdürler, ortaklar genel kurulunca görevden 
al namayaca  gibi, ibra edilmeyerek haklar nda görev 
yapt klar  dönem veya dönemler d nda ahsi sorumluluk 
davas  aç lamaz.
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Fon Kurulu kararlar na kar  yarg  yolu
Madde 128.- Be yüzbin Yeni Türk Liras n  a an mik-

tarlara ili kin Fon Kurulu kararlar na kar  aç lacak dava-
lar ilk derece mahkemesi olarak Dan tayda görülür. Fon 
Kurulu kararlar na kar  yap lan ba vurular acele i lerden 
say l r.

Fon Kurulu kararlar na kar  aç lacak idarî davalarda yü-
rütmenin durdurulmas  talepleri için ayr ca duru ma yap -
l r. Bu halde 2577 say l  idari Yarg lama Usulü Kanununun 
17 nci maddesinin (5) numaral  f kras ndaki otuz günlük 
süre uygulanmaz. Yürütmenin durdurulmas  talepleri, Fo-
nun savunmas  al nmadan karara ba lanamaz. lgili ta-
raflar yürütmenin durdurulmas  talebinin kendisine tebli  
tarihinden itibaren yedi gün içinde savunmas n  vermek 
zorundad r. Aksi halde savunma beklenmeksizin karar 
verilir.23

Fonun bütçesi
Madde 129.24- Fon giderlerinin, Fon gelirleri ile kar lan-

mas  esast r. Fonun bütçe y l , takvim y l d r.

Fon, bu Kanunda belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde 
kendisine tahsis edilen kaynaklar n  görev ve yetkilerinin ge-
rektirdi i ölçüde, serbestçe kullan r.

Fon mevcudunun kullan l  usûl ve esaslar  ile bu Kanun-
la Fona verilen yetkilerin kullan lmas na ili kin di er usûl ve 
esaslar Fon taraf ndan haz rlanacak yönetmelikte gösterilir. 
Fon giderleri Fon kaynaklar ndan kar lan r.
23 Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptal edilmi tir. 

(R.G. 10.01.2007, 26399)
24 5472 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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Fonun giderleri Fon Kurulu karar yla yürürlü e giren, stra-
tejik plânlar  ve performans hedefleri ile kurumsal, i levsel 
ve ekonomik s n fland rma sistemine göre haz rlanan y ll k 
bütçeye göre yap l r.

Fonun gelirleri
Madde 130.- Fonun gelirleri;
a) Mevduat ve kat l m fonu sigortas  primlerinden,
b) 62 nci maddeye göre zamana m na u rayan mevduat, 

kat l m fonu, emanet ve alacaklardan,
c) Kurulu  izni verilen bankalar n kurucular n n, faaliyete 

geçi  tarihinden itibaren bir y l içerisinde, bu Kanunun 7 nci 
maddesinde belirtilen asgarî sermayenin yüzde onu tutar n-
da Fona yat racaklar  sisteme giri  pay ndan,

d) 18 inci madde hükümleri çerçevesinde, Fona yat r lacak 
tutarlardan,

e) Bu Kanun hükümlerine ayk r l k dolay s yla hükmolu-
nacak adlî para cezalar n n yüzde ellisi ile verilecek idarî 
para cezalar n n yüzde doksan ndan,

f) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden,
g) 20 nci madde uyar nca Fona gelir kaydedilecek de er-

lerden, 
olu ur.

Fonun borçlanma ve avans yetkisi
Madde 131.- Fon, Hazine Müste arl ndan izin almak 

kayd yla borçlanabilece i gibi ihtiyaç has l oldu unda Fona 
ikrazen verilmek üzere Hazine Müste arl nca özel tertip 
Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. Özel tertip Devlet 
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iç borçlanma senetlerinin faiz oranlar  ve geri ödeme artla-
r  da dahil olmak üzere tâbi olaca  usûl ve esaslar Hazine 
Müste arl  ile Fon taraf ndan mü tereken belirlenir. Malî y l 
bütçe kanunlar nda yer alan borçlanma ile ilgili hükümler ile 
4749 say l  Kamu Finansman  ve Borç Yönetiminin Düzen-
lenmesi Hakk nda Kanunun 5 ve 6 nc  maddeleri hükümleri 
bu senetler için de geçerlidir.

Fon, Kurum görü ü al nmak suretiyle Fon Kurulu karar  ile 
bankalardan ileride do acak prim yükümlülüklerine mahsu-
ben bir önceki y lda ödedikleri sigorta primi toplam na kadar 
avans alabilir. Avans kullan m na ili kin kararlarda uygulana-
cak faiz oran n n belirtilmesi zorunludur.

Ola anüstü hallerde, Fon kaynaklar n n ihtiyac  kar lama-
mas  durumunda Fonun talebi üzerine Merkez Bankas nca 
Fona avans verilebilir. Al nan avans n vadesi, tutar , geri öde-
me ekil ve artlar  ile uygulanacak faiz oran  ve di er husus-
lar Fonun görü ü al narak Merkez Bankas nca belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM 
Takip ve Tahsil Usûlleri

Fon alacaklar n n takip ve tahsiline ili kin yetki ve usûller
Madde 132.- Fonun, bu Kanunun 130 uncu maddesinde 

say lan gelirleri ile 108 inci ve 135 inci maddesindeki alacak-
lar n n takip ve tahsilinde 6183 say l  Amme Alacaklar n n 
Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri uygulan r.

Fon, bu Kanunun 108 inci maddesinde say lan alacakla-
r n takibine, banka kayna n n kullan ld  tarihten itibaren 
banka defter, kay t ve belgelerine göre anapara, her türlü 
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faiz, komisyon ve sair giderlerin toplam ndan olu an birik-
mi  alacak tutar  üzerinden, 130 uncu maddesinde say lan 
alacaklar n takibine tahakkuk eden anapara üzerinden, 135 
inci maddesinde belirtilen alacaklar n takibine ödemeye esas 
olmak üzere tespit edilen tutar üzerinden ba lar ve 6183 
say l  Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 
kapsam ndaki alacaklara uygulanan oranda gecikme zamm  
uygular.

Fon, 6183 say l  Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hak-
k nda Kanunun uygulamas nda an lan Kanunun Maliye Ba-
kanl  tahsil dairesi ve di er makam, merci ve komisyonlara 
verdi i yetkileri kullan r.

Borçlu veya borçlunun mallar  ba ka mahallerde bulundu-
u takdirde, Fon, 6183 say l  Amme Alacaklar n n Tahsil Usu-

lü Hakk nda Kanun hükümlerini, kendi tahsil dairesi arac l  
ile uygulayabilece i gibi, tahsil dairesi bulunmayan mahaller-
de, o mahaldeki Maliye Bakanl  tahsil dairesi arac l yla 
da uygulayabilir.

Fon, 6183 say l  Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk n-
da Kanun uyar nca takip etti i alacaklar na ili kin her türlü 
teminat n paraya çevrilmesinde de an lan Kanun hükümlerini 
uygulayabilir.

Fon, 6183 say l  Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk n-
da Kanuna göre yapaca  sat larda; sat  bedelinin vadeli 
tahsiline karar verebilir. Ancak, bu durumun ve vadeli sat  
artlar n n, sat  ilân nda ve sat  artnamesinde belirtilmesi 

zorunludur.
Fon, 6183 say l  Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hak-

k nda Kanun hükümlerine göre sat a arz etti i mal, hak ve 
alacaklarla ilgili ihaleye kat lmaya, pey sürmeye ve alaca -
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na mahsuben ihaleden mal, hak ve alacaklar  sat n almaya 
yetkilidir.

Bu Kanunun 107 nci maddesi uyar nca bir bankan n ala-
caklar n n devral nmas  hâlinde bu alacaklar, devir tarihi iti-
bar yla Fon alaca  haline gelir ve bu alacaklarla ilgili olarak 
borçlu aleyhine 2004 say l  cra ve flas Kanunu hükümlerine 
göre ba lat lm  bulunan takipler ile alaca n tahsiline yöne-
lik davalara kald  yerden devam edilir.

Bu Kanunun 107 nci maddesi uyar nca devral nan ala-
caklar nedeniyle Fona borçlu olanlar n iflas  hâlinde 2004 
say l  cra ve flas Kanununun 221 inci maddesindeki iflas 
bürosu Fon temsilcisinin kat l m yla te ekkül eder. 2004 sa-
y l  cra ve flas Kanununun 223 üncü maddesindeki iflas 
idaresinin, Fonun talep etmesi hâlinde üyelerinden en az 
biri, Fonun gösterece i iki kat aday aras ndan icra tetkik 
mercii taraf ndan seçilir. Fon, alaca n n tahsili bak m ndan 
gerekli görürse iflas idaresinin en az iki üyesinin önerece i 
iki kat  aday aras ndan seçilmesini talep etmeye yetkilidir. 
Bu durumda, icra tetkik mercii iflas idaresinin asgarî iki üye-
sini Fonun önerece i adaylar aras ndan seçer. Fon bir üye 
seçtirmi se icra tetkik mercii di er bir üyeyi alacak tutar  iti-
bar yla ço unlukta olanlar n gösterece i iki aday aras ndan, 
bir üyeyi de alacakl  say s  itibar yla ço unlukta olanlar n 
gösterece i adaylar aras ndan seçer. Fon iki üye seçtirmi -
se, di er bir üye icra tetkik mercii taraf ndan alacakl  say s  
itibar yla ço unlukta olanlar n gösterece i iki aday aras n-
dan seçilir.

Fon, takip etti i alacaklar ile ilgili olarak iskonto da dâhil 
olmak üzere, her türlü tasarrufta bulunmaya, sulh olma-
ya, satmaya, geri almaya, alaca na mahsuben menkul 
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ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacaklar  belir-
leyece i ko ullar ile devralmaya ve alaca n yeniden itfa 
plân na ba lanmas  da dâhil olmak üzere borçlularla anla -
ma yapmaya ve borçlularla yapt  anla malar kapsam n-
da Fon Kurulunca belirlenecek usûl ve esaslar dâhilinde 
muhafaza tedbiri uygulay p uygulamamaya, dava aç p aç-
mamaya veya aç lm  bulunan hukuk davalar n n yap lan 
anla ma süresince durdurulmas n  mahkemeden istemeye 
yetkilidir.

Fon, her türlü alaca n teminat n  te kil etmek üzere, 
Yeni Türk Liras  ve/veya yabanc  para birimi üzerinden, ti-
cari i letme rehni, ta nmaz rehni ve ta n r rehni dâhil ol-
mak üzere her türlü aynî ve ahsi teminat almaya ehil ve 
yetkilidir.

Fon taraf ndan, bu Kanunun 71 inci maddesi uyar nca fa-
aliyet izni kald r lan veya yönetim ve denetimi Fona intikal 
eden bankalarla ilgili olarak, takibi ikayete ba l  suçlar dahil 
olmak üzere, bu Kanun hükümleri uyar nca yap lan ba vuru-
lar üzerine aç lm  veya aç lacak her türlü ceza davalar nda 
Fon, suçtan zarar gören olarak müdahil s fat n  kazan r. Bu 
davalara ba l  ahsî haklar dahi Fona ait olur.

Fona borçlu gerçek ki i ile tüzel ki ilerin kanunî temsilcileri 
hakk nda 5682 say l  Pasaport Kanununun 22 nci maddesi 
hükümleri Fonun talebi üzerine uygulan r.

Bu maddenin uygulanmas na ili kin usûl ve esaslar Fon 
taraf ndan yönetmelik ile düzenlenir.

Sorumluluk davalar na ili kin istisnai yetkiler
Madde 133.- Faaliyet izni kald r lan bankalar n tasfiyele-

rinin tamamlanmas  ancak iflas veya tasfiye masa alacak-
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lar n n tahsil edilememi  olmas  hâlinde, bankan n sorum-
luluklar  tespit edilen ortaklar , yönetim kurulu eski üyeleri 
ve denetçileri aleyhine varsa ibralar n n iptali ve i lemleri 
nedeniyle verdikleri zarar n tazmini için tasfiyenin tamam-
lanmas n  müteakip be  y l içinde Fon taraf ndan dava aç -
labilir.

Fon bankalar n n hisselerinin üçüncü ki ilere devir veya 
intikali hâlinde banka taraf ndan, bankan n eski ortakla-
r , yöneticileri ve denetçileri hakk nda aç lm  olan dava 
ve takiplere Fon taraf ndan kanunî halef s fat yla kald -

 yerden devam olunur. Bu dava ve takipler sonucunda 
hükmolunacak tutarlar Fona ait olur. Bu bankalar n ba -
ka bir bankaya devredilmesi ya da ba ka bir banka ile 
birle mesi, hisselerinin üçüncü ki ilere devredilmesi ya 
da tasfiyelerine karar verilmesi hâlinde, bu i lemlerin ta-
mamlanmas n  takip eden be  y l içinde bankan n sorum-
luluklar  tespit edilen yönetim kurulu eski üyeleri ve eski 
denetçileri aleyhine varsa ibralar n n iptali ve i lemleri ne-
deniyle verdikleri zarar n Fon ad na tazmini istemi ile Fon 
taraf ndan dava aç labilir. Dava aç lmas na dair Fon Kurulu 
karar  dava art  olarak aranan genel kurul karar  yerine 
geçer.

Bu madde kapsam nda aç lan veya aç lacak davalar ile 
kanunî halef s fat yla takip edilen davalarda, lehine hükmedi-
len tarafa vekâlet ücreti maktu olarak belirlenir.

Fonun alacaklar n n tahsiline ili kin di er yetkiler
Madde 134.- Fon, alaca n n tahsili bak m ndan yarar gör-

mesi hâlinde ve Fona borçlu olup olmad klar na bak lmaks -
z n, Fon bankalar n n; 



147

Madde: 134

a) Yönetim ve denetimine sahip oldu u i tiraklerinin,

b) Hâkim orta  olan tüzel ki ilerin,

c) Gerçek ve tüzel ki i hâkim ortaklar n n hâkim ortak ol-
du u irketlerin,

d) Yukar da say lan ki iler ad na hareket eden veya onlar 
hesab na kendi ad na para, mal veya hak edinen irketlerin 
ortaklar n n,

Bu maddede belirtilen irketlerde sahip olduklar  hisse-
lerinin tamam na ve/veya bir k sm na ili kin temettü hariç 
ortakl k haklar  ile bu irketlerin yönetim ve denetimini dev-
ralmaya ve irket ana sözle mesinde belirlenen yönetim, 
müdürler ve denetim kurulu üyelerinin say lar yla ba l  kal-
maks z n ve imtiyazl  hisselere dayan larak atan p atanma-
d klar na bak lmaks z n görevden almak ve/veya üye say -
s n  art rmak ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara üye 
atamaya yetkilidir.

Do rudan ya da dolayl  olarak Fonun yönetim ve deneti-
mini devrald  bankalar n veya irketlerin ve/veya bu mad-
de uyar nca yönetimini ve denetimini devir ald  irketlerin 
ve Fon i tiraklerinin ortak say s n n, 6762 say l  Türk Ticaret 
Kanunu ve özel kanunlarda belirtilen zorunlu ortak say s n n 
alt na dü mesi hâlinde tüzel ki iliklerine halel gelmez.

Fonun yönetim ve denetimine sahip oldu u irketlerin 
ve/veya bu f kra uyar nca yönetimini ve denetimini devir 
ald  irketlerin, Fon taraf ndan atanan yönetim ve de-
netim kurulu üyeleri ve müdürleri ile Fonun atad  bu yö-
neticiler taraf ndan irketi temsil ve ilzam ile yetkili k l nan 
genel müdür, genel müdür yard mc s  ve müdür gibi irket 
çal anlar  veya Fon, bu f krada say lan gerçek veya tüzel 
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ki ilere ait irket hisselerinin ve/veya bu irketlerdeki lisans, 
ruhsat, 13.4.1994 tarihli ve 3984 say l  Kanunun geçici 6 nci 
maddesi hükmü kapsam nda geçici frekans ve kanal kulla-
n m  ve imtiyaz sözle melerinden do an haklar  dahil olmak 
üzere di er tüm hak ve varl klar n n ve/veya bu hisselerle 
orant l  aktiflerinin sat n  gerçekle tirmeye ve bu sat lar-
dan elde edilen tutarlar  Fon alacaklar na mahsup etmeye 
veya irketlerin kamu borçlar  ve/veya Sosyal Sigortalar 
Kurumuna borçlar  ile sair borçlar n  ödemede kullanmaya 
ve bu i lemler ile ilgili kararlar almaya 6762 say l  Türk Ti-
caret Kanununun 324 üncü maddesi ile ba l  kalmaks z n 
yetkilidirler.

Bu irket ve i tiraklerin yüzde k rkdokuzundan fazlas  ile 
bunlara ait her türlü mal, hak ve varl klar, gayrimen-kullerle 
ilgili özel kanunlar ndaki k s tlamalar sakl  kalmak kayd yla  
yabanc  gerçek ve tüzel ki ilere  sat labilir.

Fon alacaklar n n tahsilini teminen, 6183 say l  Amme 
Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri uya-
r nca haczedilen aktif de erler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz 
sözle melerinden do an haklar ve bu varl klar n feri veya 
mütemmim cüzü niteli indeki sözle melerden do an, ancak 
ba l  ba na iktisadî de eri olmayanlar da dahil olmak üze-
re di er tüm hak ve varl klar  bir araya getirerek, ticarî ve 
iktisadî bütünlük olu turarak al c s na geçi ini sa layacak 
ekilde sat na, hacizli mallar n birden fazla borçluya ait ol-

mas  ve/veya birden fazla alacakl n n haczi olmas  hâlinde 
de sat  yapt rmaya, ihale bedelinin ödenme eklini, para 
birimini, al c lar n sahip olmas  gereken artlar , ödeme tari-
hini ve ihalenin sair usûl ve esaslar  ile sat  artlar n  6183 
say l  Kanun hükümlerine ba l  olmaks z n belirlemeye, sa-
t a konu ticarî ve iktisadî bütünlü ü alaca na mahsuben 
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sat n almaya, sat a konu varl klar n ait oldu u irketlerin 
teknik bilgi, yaz l m, donan m, ekipman, mal ve hizmet al -
m ndan do an geçmi  dönem borçlar n  ihale bedelinden 
ödemeye veya ihale al c s na ödetmeye Fon Kurulu yetkili-
dir. Fon Kurulu, sat  karar yla birlikte, bu sat  gerçekle -
tirmek üzere en az üç ki iden olu an bir sat  komisyonu 
olu turur ve ba kan n  belirler. Sat  komisyonu, toplam üye 
say s n n salt ço unlu u ile toplan r ve toplam üye say s n n 
salt ço unlu u ile karar al r. Ticarî ve iktisadî bütünlü ün 
muhammen bedeli, sat  komisyonu taraf ndan, uzman 
gerçek veya tüzel ki ilerin k ymet takdiri raporu dikkate al -
narak, daha önce bütünlü ü olu turan varl klar n ayr  ayr  
k ymet takdirlerinin yap lm  olmas  ile ba l  olmaks z n 
düzenlenecek rapor çerçevesinde Fon Kurulu taraf ndan 
belirlenir. Ticarî ve iktisadî bütünlük olu turan mahcuzlar 
üzerinde birden fazla ki inin aynî veya ahsî hakk n n bu-
lunmas  veya bunlar n mülkiyetinin birden fazla ki iye ait 
olmas  durumunda, bu mal, hak ve/veya varl klar n de eri 
ayr  ayr  tespit edilir. Bu madde hükümleri uyar nca yap -
lacak sat  sürecinde, sat  ilân n n Resmî Gazetede ya-
y mlanmas  ilgililere yap lacak tebli  hükmündedir. Ticarî ve 
iktisadî bütünlük olu turdu una karar verilen mahcuzlar n 
sat , kapal  zarf veya aç k art rma usûllerinden biri veya 
ikisi birlikte uygulanmak suretiyle yap l r. Bundan sonra, 
Fon Kurulunun gerekli görmesi hâlinde, ihalelere pazarl k 
usûlü ile devam edilebilir. Bu usûllerden hangisinin uygula-
naca na, ticarî ve iktisadî bütünlük olu turan mal, hak ve 
varl klar n nitelikleri dikkate al narak Fon Kurulu taraf ndan 
karar verilir. hale bedelinin da t m na esas s ra cetveli 
sat  komisyonu taraf ndan düzenlenir. halenin sonuçlan-
mas , Fon Kurulunun onay na ba l d r. Bu hüküm uyar nca 
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yap lan sat larla ilgili ihalenin feshi davalar , Fonun merke-
zinin bulundu u yer idare mahkemelerinde görülür. Ticarî 
ve iktisadî bütünlük olu turulmas na karar verilmesinden 
itibaren iki y l içerisinde ticarî ve iktisadî bütünlük olu tu-
ran mahcuzlar n, Fonun izni olmaks z n imtiyazl  alacakl lar 
dâhil üçüncü ki iler taraf ndan muhafaza alt na al nmas  ve 
sat  talep edilemez, mahcuzlar n malîklerinin iflas na ka-
rar verilemez, ilgili takyidatlar hakk nda zamana m  ve hak 
dü ürücü süreler i lemez.

Yukar daki hüküm çerçevesinde telekomünikasyon, ener-
ji, ula m, radyo, yaz l  ve görsel medya ve di er sektör-
lerdeki, yönetim ve denetimi veya hisseleri Fon taraf ndan 
devir al nan irketlere tan nm  imtiyaz sözle mesi, lisans, 
ruhsat, i letme izni, ön izin, yay n izni, 3984 say l  Kanunun 
geçici 6 nci maddesi hükmü kapsam nda geçici frekans ve 
kanal kullan m  ve benzeri izinlerin yeni al c lar  ad na devri 
ve tescili i lemleri, Fonun bildirimi üzerine ilgili kurum, ku-
rulu  ve üst kurullarca, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlan-
mas n  müteakip ba kaca bir i leme gerek kalmaks z n en 
fazla bir ay içinde tamamlan r.

Bu hüküm uyar nca yap lacak sat lara ili kin di er esas 
ve usûller Fon taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle tespit 
edilir.

Gerçek ve tüzel ki ilerin sahip oldu u varl klar n, bu 
maddede yer alan hükümler çerçevesinde ticari ve iktisadi 
bütünlük kapsam nda veya bu Kanunda yer alan hükümler 
çerçevesinde ayr  ayr  cebri icra yoluyla sat lar ndan elde 
edilen bedelden; sat  tarihine kadar tahakkuk etmi  olmak 
art yla, s ras yla Fon Kurulu taraf ndan karar verilmesi 

halinde irketlerin teknik bilgi, yaz l m, donan m, ekipman, 
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mal ve hizmet al m ndan do an geçmi  dönem borçlar , ki-
ilerin Devlete ve sosyal güvenlik kurulu lar na olan 6183 

say l  Kanun kapsam ndaki borçlar  ile GSM imtiyaz söz-
le mesinden do an Hazine pay  borçlar  ödendikten sonra 
kalan k s m, ki ilerin di er kamu kurum ve kurulu lar  ile üst 
kurullara olan borçlar na garameten taksim edilerek ödenir. 
Bu hükme göre yap lan da t m sonras nda bakiye borç 
kalmas ; lisans, ruhsat, imtiyaz sözle mesi, geçici frekans 
ve kanal kullan m  ve benzeri haklar n devri ve yeni al c s  
taraf ndan i letilmesi için gerekli olan ve kamu kurum ve 
kurulu lar  ile üst kurullarca yap lmas  gereken devrin tescil 
ve nakli i lemine engel te kil etmez.15

Bu Kanunla yürürlükten kald r lan 4389 say l  Banka-
lar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaral  f kras  ile 
bu madde kapsam nda olan irketler ile sermayesinin % 
50’sinden fazlas n  temsil eden hisselere Fonun, Fon Ban-
kas n n veya Fon i tiraklerinin sahip oldu u irketler, yöne-
tim kurullar  taraf ndan alacakl lar na ve borçlular na Fonun 
belirledi i esaslar çerçevesinde yap lacak ilân  müteakiben 
düzenlenen bilançolar  esas al narak Fon Kurulu karar  ile 
cra ve flas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi 

olmaks z n tasfiye olunur. Tasfiyeye ili kin Fon Kurulu karar  
irketin infisah ettirilmesi anlam nda olup, bu irketler Fonun 

yaz l  bildirimi üzerine ilgili sicilden ba kaca bir i leme gerek 
kalmaks z n terkin olunur. Tasfiye karar  aleyhine ilgililer ta-
raf ndan aç lacak davalar Fonun merkezinin bulundu u yer 
idare mahkemelerinde görülür. Fon Kurulu taraf ndan tas-
fiyesine karar verilen irketlerin iflas ve ihyas  istenemez. 
Yap lan ilân neticesinde kay t alt na al nan alacaklar Fon 
taraf ndan bu Kanun, 6183 say l  Kanun ve cra ve flas Ka-
nununun 206 nci maddesine uygun olarak düzenlenecek s ra 
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cetveli ile tasfiye karar  verilen irketin alacakl lar na da t l r. 
Bu madde hükümlerine uygun olarak tasfiye olunan irketle-
rin hâkim ortaklar  ve yöneticileri ile üçüncü ah slar aleyhine 
aç lan ahsi sorumluluk, iflas ve alacak davalar  kanunî halef; 
ceza davalar  kanunî müdahil s fat yla Fon taraf ndan devam 
ettirilir. Bu davalar sonucunda herhangi bir tahsilat yap lmas  
halinde ba kaca bir i leme gerek kalmaks z n tahsil edilen 
mebla  düzenlenmi  s ra cetveline uygun olarak da t l r. 
Da t m sonras nda alaca n  tamamen alamam  olan ala-
cakl lara talepleri halinde irketin tasfiye edildi ine ve da t -
lacak tasfiye bakiyesi bulunmad na dair bir belge verilir. Bu 
belge cra ve flas Kanununun 105 inci maddesi hüküm ve 
sonuçlar n  do urur. Alacakl lara s ra cetveline uygun olarak 
yap lacak da t m sonras  tasfiye bakiyesi kalmas  halinde 
bu bakiye irket hissedarlar na hisseleri oran nda ödenir. 
Tasfiyenin usûl ve esaslar  Fon Kurulu taraf ndan ç kar lacak 
yönetmelikle belirlenir.25

Bu Kanunun 71 inci maddesinin birinci f kras n n (e) bendi 
hükmü uyar nca faaliyet izni kald r lan veya Fona devredilen 
bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye i lemi ba -
lat lan bankalar n, bu maddenin birinci f kras nda belirtilen 
gerçek ve tüzel ki iler ile gerçek ki ilerin kan ve kay n h s m-
lar n n edindikleri ve/veya bu suretle üçüncü ki ilere edindir-
dikleri para, her türlü mal, hak ve alacaklar n banka kayna  
kullan lmak suretiyle edinildi i ve/veya edindirildi i kabul edi-
lir. Bu gerçek ki iler ile tüzel ki iler taraf ndan edinilen para, 
her türlü mal, hak ve alacaklar hakk nda bu madde hüküm-
lerini uygulamaya Fon yetkilidir. Bu suretle edinildi i ve/veya 
edindirildi i kabul edilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar 
üzerinde ilk kredinin ve/veya banka kayna n n kullan ld  
25 5472 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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tarihten sonra üçüncü ki ilere yap lan sat , devir ve temlik, 
s n rl  aynî hak tesisi gibi i lemler ile üçüncü ki iler lehine te-
sis edilen aynî ve ahsi her türlü hak Fona kar  hüküm ifade 
etmez. Bu hukuki i lemlere taraf olan, küllî ve cüz’i halefleri 
dâhil tüm ah slar n, yukar da belirtilen i lemlerin gerçekle -
mesinden sonra edindikleri ve/veya edindirdikleri para, her 
türlü mal, hak ve alacaklar hakk nda da bu madde hükümleri 
uygulan r.

Yukar da belirtilen i lemlere taraf olan üçüncü ki iler ban-
kan n faaliyet izninin kald r lmas  veya yönetim ve denetimi-
nin Fona devrinden sonraki i lemler nedeniyle, bu maddenin 
birinci f kras nda say lan ki iler ise bankan n faaliyet izninin 
kald r lmas  veya yönetim ve denetiminin Fona devrinden 
önceki ve/veya sonraki i lemler nedeniyle iyiniyet iddias nda 
bulunamazlar. Bankan n faaliyet izninin kald r lmas  veya yö-
netim ve denetiminin Fona devrinden önce sat , kira, devir 
ve temlik gibi i lemler ile aynî ve ahsi hak tesisine ili kin 
i lemlere taraf olan üçüncü ki iler iyiniyetli olduklar n  kan t-
lamak zorundad rlar.

Bu maddenin birinci f kras nda say lan gerçek ve tüzel 
ki ilerin yönetim ve/veya denetimindeki irketlerde ve/veya 
i letmelerinde i  akdine ba l  ve/veya ba l  olmaks z n ge-
çici veya sürekli olarak istihdam edilen ah slar n kurucusu, 
orta , yöneticisi veya denetçisi oldu u irketlerin; bir i  ak-
dine ba l  olmaks z n, yukar da say lan ah slar n vekâleten 
ve/veya ticarî mümessil ve/veya ticarî vekil s fat yla ve/veya 
vekâletsiz i  görme hükümleri gibi herhangi bir hukukî ili 
-kiye dayanarak geçici ve/veya sürekli olarak temsil eden 
ah slar ile temsil ettikleri gerçek ve/veya tüzel ki ilerin; bu 

f krada belirtilen ah slar d ndaki ve/veya bunlar taraf n-
dan kurulan irketlere bankac l k mevzuat na ve/veya tea-
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müllerine uyulmadan ve/veya teminats z ve/veya yetersiz 
teminat ile kredi kulland r lan ve/veya genellikle faaliyet yeri 
olarak ayn  adresi kullanan ve/veya yap lan sözle melere 
cayma hakk  ve/veya borcun nakli gibi hükümler koymak 
suretiyle kulland klar  kredileri ve/veya banka kaynaklar n  
bankan n yönetim ve denetimini do rudan ve/veya dolayl  
olarak tek ba na ve/veya birlikte elinde bulunduran gerçek 
ve tüzel ki ilere ve/veya bunlar n ve/veya bankan n i tirak-
lerine ve/veya do rudan veyahut dolayl  ba  bulunan ah s 
ve irketlere yukar daki f kralarda say lan gerçek veya tüzel 
ki ilere aktar lmas n  sa layan gerçek veya tüzel ki ilerin 
kullanm  olduklar  krediler ve/veya banka kaynaklar  ban-
kan n yönetim ve denetimini do rudan ve/veya dolayl  ola-
rak, tek ba na veya birlikte elinde bulunduran ortaklar ta-
raf ndan kullan lm  banka kayna  say l r ve bu ah slar ile 
edindikleri ve/veya üçüncü ki ilere edindirdikleri para, her 
türlü mal, alacak ve haklar hakk nda bu madde hükümleri 
uygulan r.

Bu Kanunun 71 inci maddesinin birinci f kras n n (e) ben-
di hükmü uyar nca faaliyet izni kald r lan veya Fona devre-
dilen bankan n hâkim ortaklar , yönetim kurulu üyeleri, de-
netim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yard mc lar  
ve bunlar n e  ve çocuklar  ile evlatl klar n n, bunlar n di er 
kan ve kay n h s mlar n n ve imzaya yetkili banka mensupla-
r n n kendi aralar nda veya üçüncü ki ilerle yapt klar  ta n r 
ve ta nmaz rehni, ipotek, üst hakk , intifa hakk  ve oturma 
hakk  gibi her türlü s n rl  aynî hak tesisine ili kin sözle me-
ler mahsus siciline veya defterine kay t ya da erh edilmi  
olsun veya olmas n her türlü ahsi haklar ve/veya zilyetli in 
devrine dair sözle meler dâhil her türlü tasarruflar  ile kara, 
hava ve deniz ta tlar  gibi ta n r ve yal , villa, ada, site, tüm 
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eklentileri ile çiftlik gibi ta nmazlarla ilgili adi ve has lat kira 
sözle meleri, ta n r veya ta nmaz mal, finansal kiralama 
sözle meleri, uydu ve kablolu yay n kanal  kullanma hakk , 
televizyon kanal  ile gazetelerin yay m hakk , marka ve li-
sans  devir ve kullanma hakk  veren sözle meleri, idare ve 
hizmet vekâleti ile Avrupa Birli i standartlar  üzerinde prim 
ödemek suretiyle yap lan hayat, bireysel emeklilik, ihtiyarl k 
ve sa l k sigorta sözle meleri ve limitli veya limitsiz kredi 
kart  ile ATM kart  sözle meleri ile münferit veya kar l kl  
verilen banka teminat mektuplar , kabul kredileri ve avaller 
ile her türlü hisse devir sözle meleri Fon Kurulunun karar y-
la geçersiz say l r. Bu sözle melerin geçersizli inden dola-
y  kar  tarafça aç lacak tazminat davalar nda sözle mede 
muvazaa bulunmad n  ve sözle meyle ödenen bedelin 
muvazaal  olmayan rayiç bedel oldu unu ispat yükü dava-
c ya aittir.

Borçlunun, haline münasip konut kiralamas na ili kin söz-
le me yukar daki f kra kapsam  d ndad r.

Fon, bu maddede say lan alacaklara ili kin para, mal, her 
türlü hak ve alacaklara ihtiyatî haciz koymaya, muhafaza 
alt na almaya ve Fon taraf ndan belirlenecek kurum ve ku-
rulu larca haz rlanacak raporlar  dikkate alarak tespit ede-
ce i de eri üzerinden, alaca na mahsuben devralmaya 
yetkilidir.

Bu alacaklara zarar n ve/veya alaca n do mas na sebe-
biyet veren haks z i lemin yap ld  tarihten itibaren 6183 
say l  Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 
51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme faizi uygula-
nabilir.
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Fon taraf ndan bu madde hükümlerine istinaden tesis 
edilen i lemlere kar  idarî yarg  mercilerinde aç lan dava-
larda mahkemelerce yürütmenin durdurulmas  karar  verile-
bilmesi için teminat art  aranmaz.

Fon taraf ndan bu madde hükümlerine istinaden yap la-
cak i lemlerde 6762 say l  Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
uygulanmaz. Bu i lemler her türlü vergi, resim ve harçtan 
istisna tutulur. Bu madde ile Fona tan nan yetkiler Fon tara-
f ndan ba kaca bir i leme gerek olmaks z n Fon Kurulunun 
karar almas  ile tekemmül eder. Yap lan i lemlerden tescile 
tâbi olanlar Fonun talebi üzerine tescil ve gerekti inde ilân 
olunur.

Sigortaya tâbi mevduat ve kat l m fonu tutar n n eksik 
beyan  hâlinde uygulanacak takip ve tahsil usûlleri

Madde 135.- 1211 say l  Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kas  Kanunu ile bu Kanun uyar nca banka taraf ndan yetki-
li mercilere beyan edilen sigortaya tâbi mevduat ve kat l m 
fonu tutar  ile Fon taraf ndan tespit edilen mevduat ve kat l m 
fonu tutar  aras nda bir fark bulunmas  hâlinde, bu fark nispe-
tinde bankan n yönetim kurulu ve kredi komitesi ba kan ve 
üyeleri ile genel müdür, genel müdür yard mc lar , imzalar  
bankay  ilzam eden memurlar  ve ube müdürleri ile yönetim 
ve denetimini do rudan veya dolayl  olarak tek ba na veya 
birlikte elinde bulunduran ortaklar n n, kendilerine, e lerine 
ve çocuklar na ait bankalar ve banka d  malî kurumlar ile di-

er gerçek ve tüzel ki iler nezdindeki, kiral k kasa mevcutlar  
da dahil olmak üzere, hak ve alacaklar , döviz tevdiat hesap-
lar  ve limitli ve limitsiz kredi kart  ve ATM kartlar  hesaplar  
dahil tüm banka hesaplar n n dondurulmas na, kara, hava 
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ve deniz ta tlar  dâhil her türlü ta n r ve ta nmaz, k ymetli 
evrak ve yurt içi veya yurt d  hazine bonosu, devlet tahvili, 
hisse senedi, yat r m fonlar  kat l m belgeleri gibi di er men-
kul de erlerle, ba ms z ticari i letme, fabrika ve tesisler, bu 
tesislerin i letilmesine yönelik marka ve lisans haklar , kamu 
imtiyaz sözle melerinden do an televizyon kanal , elektrik 
santral  gibi bir tesisin kurulmas  ve i letilmesi yetkilerini ve-
ren lisans, ruhsat ve i letme haklar  ile bu tesisleri lisans hak-
k na dayanarak veya lisans hakk  bulunmadan kuran ve i le-
ten irketlere ait hisse senetleri, hak ve alacaklar n üzerinde-
ki tasarruf yetkisinin tamamen veya k smen kald r lmas na, 
belirtilen tüm mal, k ymetli evrak, nakit ve di er de erlerin 
zapt na ve/veya resmî sicillerdeki kay tlar  üzerinde ihtiyatî 
tedbir konulmas na, bunlar n bir tevdi mahalline yat r lmas na 
ve hak ve alacaklar n üzerine di er tedbirlerin konulmas na, 
bunlardan elde edinilmi  her türlü ta n r ve ta nmaz, hak ve 
alacaklar ile k ymetli evrak, nakit, bir tesisi i letme ve kurma 
hakk  veren marka ve lisans haklar , bu tesisleri lisans, ruh-
sat ve i letme hakk  ile veya bu haklar  bulunmadan i leten, 
kuran ve hak sahibi niteli ini haiz irketlere ait hisse senetleri 
hakk nda belirtilen tedbirlerin al nmas na, Fonun talebi üze-
rine ilgili bankan n merkezinin bulundu u yerdeki sulh ceza 
hâkimi, yarg lama s ras nda ise mahkeme taraf ndan karar 
verilir.

Yukar da belirtilen fark n bu Kanunda yer alan hükümler 
dahilinde takip ve tahsiline Fon taraf ndan karar verilebilir. Bu 
hükümler, yukar da say lan ki iler ad na hareket eden veya 
onlar hesab na kendi ad na para, mal veya hak edinen ki iler 
hakk nda da uygulan r.

Tedbire ili kin talepler, hâkim veya mahkeme taraf ndan 
evrak üzerinde yap lacak inceleme sonucunda derhal ve 
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nihayet yirmidört saat içinde sonuçland r l r. Gecikmesin-
de sak nca görülen hallerde Cumhuriyet ba savc l kla-
r  da hak ve alacaklar n dondurulmas na karar verebilir. 
Cumhuriyet ba savc l klar  bu karar  en geç yirmidört saat 
içinde sulh ceza hâkimine bildirir. Hâkim en geç yirmidört 
saat içinde bu karar  onaylay p onaylamamaya karar verir. 
Hâkim taraf ndan onaylanmayan kararlar hükümsüz kal r.

Sulh ceza hâkimince verilen tedbirler, tedbir karar n  
veren mahkemenin bulundu u yerdeki nöbetçi icra daire-
si taraf ndan infaz olunur ve Fonun, bankan n bankac l k 
i lemleri yapma ve mevduat ve kat l m fonu kabul etme 
izninin kald r ld  tedbir kararlar n n verildi i tarihten iti-
baren bir y l içerisinde suç duyurusunda bulunmamas  ve/
veya 6183 say l  Kanuna göre alaca n tahsili yolunda ta-
kip ba latmamas  ve/veya alaca n tahsili yolunda hukuk 
mahkemelerinde dava açmamas  hâlinde sona erer. Bu 
süre içerisinde suç duyurusunda bulunulmas  ve/veya Fon 
taraf ndan 6183 say l  Kanuna göre alaca n tahsili yolun-
da takip ba lat lmas  ve/veya alaca n tahsili yolunda hu-
kuk mahkemelerinde dava aç lmas  hâlinde tedbirler, Fon 
alacaklar  tamamen tahsil edilinceye kadar devam eder. 
Mahkeme, bu Kanun hükümlerine göre Fon taraf ndan 
ödenen ve/veya ödenecek miktar n, sorumlular taraf ndan 
do rudan Fona ödenmesine karar verir. Bu takdirde tedbir-
ler, hükmolunan mebla n sorumlular n bu f kra uyar nca 
tedbirlere konu edilen, para, mal, hak ve alacaklar  ile di-

er malvarl ndan tahsiline kadar devam eder.
Yukar daki f kralarda yer alan hükümlerin konusu olup, 

sorumlular n bo anm  veya dul e lerinin, di er kan h -
s mlar  ile kay n h s mlar  ve üçüncü ki ilerin mülkiyeti ve 
tasarrufuna geçirilmi  bulunan tüm mal, s n rl  aynî veya 
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ahsi hak ve alacaklar hakk nda da bu madde hükümle-
ri uygulan r. Tüm bu mal, hak ve alacaklara ili kin olarak 
aç lm  veya aç lacak davalarda bu ki iler 4721 say l  Türk 
Medeni Kanununun 3 üncü maddesindeki iyiniyet karine-
si ile 985 inci maddesindeki mülkiyet karinesinden ve tüm 
resmî sicillere iyiniyetli güven ilkesinden yararlanamaz. 
yiniyetle edinmi  olduklar n  ispatlad klar  takdirde, yapt k-

lar  ödemelerin muvazaal  olmayan rayiç de er oldu unu 
belgelendirmeleri art yla ödediklerinin asli sorumlular n 
malvarl  ve di er varl klar ndan al nmas na mahkemece 
karar verilir.

Bankac l k i lemleri yapma ve mevduat ve kat l m fonu 
kabul etme izni kald r lan bir banka nezdinde mevduat ve 
kat l m fonu hesab  bulunmamas na ra men sahte olarak 
düzenledi i belgeler veya sahte oldu unu bildi i belgeleri 
ibraz ederek veya ettirerek, kendisine veya bir ba kas na 
ödeme yap lmas n  talep eden ki iler hakk nda, zimmet 
veya doland r c l k ile belgede sahtecilik, i lemlerin kay t-
d  b rak lmas  ve gerçe e ayk r  muhasebele tirme veya 
bili im sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya 
de i tirme suçlar ndan dolay  gerçek içtima hükümlerine 
göre cezaya hükmolunur.

Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce gerçekle -
tirilen fiiller nedeniyle, bu madde hükümlerine göre Fon 
taraf ndan ödeme yap lmas na veya yap lacak olmas na 
sebebiyet veren ki iler ile bunlar n e  ve çocuklar na ait 
her türlü mal, hak ve alacaklar hakk nda da bu madde hü-
kümleri uygulan r.
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Fon alacaklar n n yasal teminat
Madde 136.26- Fon alacaklar n n tahsilini teminen, Fon ta-

raf ndan bu Kanun hükümleri çerçevesinde aç lan ve/ veya 
takip edilen dava ve takiplerde verilen ihtiyatî haciz veya ted-
bir kararlar  uyar nca üzerine ihtiyatî haciz veya tedbir konu-
lan para, her türlü mal, hak ve alacaklar, bu davalara konu 
alacaklar n yasal teminat n  olu turur ve karar kesinle inceye 
veya takip sonuçlan ncaya kadar devam eder. Mahkemece 
karara ba lanan alacaklar, tedbir konulan para, mal, her türlü 
hak ve alacaklar n bedelinden, devletin ve sosyal güvenlik 
kurulu lar n n 6183 say l  Kanun kapsam ndaki alacaklar n-
dan sonra gelmek üzere, imtiyazl  alacak olarak öncelikle 
tahsil olunur.

spat külfeti
Madde 137.- Fon taraf ndan bu Kanunun 108 ve 110 uncu 

maddeleri hükümleri uyar nca aç lm  ve aç lacak davalarda 
ispat külfeti daval lara aittir.

Fon alacaklar n n takip ve tahsiline ili kin istisnalar
Madde 138.- Fonun taraf oldu u her türlü dava ve icra ta-

kiplerinin k smen veya tamamen Fon aleyhine neticelenmesi 
hâlinde, 2004 say l  cra ve flas Kanununda yaz l  tazminat 
ve cezalar Fon hakk nda uygulanmaz.

Bu Kanunun 107 nci maddesi uyar nca bir bankan n, borç-
lar n n, taahhütlerinin yüklenilmesi veya alacaklar n n devra-
l nmas  hâlinde, bu borç, taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak 
aç lm  veya aç lacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda 
yaz l  zamana m  ve hak dü ürücü süreler dâhil her türlü 
26 5472 say l  Kanun ile de i tirilmi tir.
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süre, alaca n devral nd  veya borcun, taahhüdün yükle-
nildi i tarihten itibaren Fon bak m ndan dokuz ay süre ile 
durur.

Bu Kanunun uygulanmas na ili kin olarak Fonun yap lan 
ihalelere i tirak etmesi hâlinde teminat art  aranmaz.

Fonun alacakl  oldu u ve 2004 say l  cra ve flas Kanunu 
uyar nca yap lan takiplerde borçlular taraf ndan yap lan iti-
razlar sat  d nda takip i lemlerini durdurmaz.

Fonun alacakl  oldu u dosyalarda yapt r lan k ymet tak-
dirleri ile sat  ilânlar n n borçlular d ndaki ilgililere tebli i, 
ilânda belirtilen süreler geçerli olmak kayd yla, varsa bilinen 
son adreslerine yap lacak tebligat ile yoksa keyfiyetin ilanen 
tebli i suretiyle yap l r.

Fonun alacakl s  oldu u icra dosyalar nda Fona ödenmesi 
gereken sat  bedelleri s ra cetvelinin kesinle mesi beklen-
meksizin teminats z olarak ödenir.

Fonun i tirakleri ile ilgili yetkileri
Madde 139.- Fon, faaliyet izni kald r lan veya Fona dev-

redilen bankalar n kendisinin ekonomik de eri olan i tirakleri 
ile bu Kanunun 134 üncü maddesi ve bu Kanunla yürürlükten 
kald r lan 4389 say l  Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin 
(7) numaral  f kras  kapsam nda yönetim ve denetimini dev-
rald  irketler ile ilgili olarak 6762 say l  Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri uygulanmaks z n yap lacak sermaye art r mlar  da 
dâhil olmak üzere, yeniden yap land rma ve Fon alaca n n 
tahsiline yönelik olarak söz konusu irketlerin mal, hak ve ala-
caklar n n korunmas  ve de erlendirilmesi amac yla Fon Kuru-
lunca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde malî kaynak 
sa lamak da dâhil gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.
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Fon ve faaliyet izni kald r lan bankalara ili kin malî 
istisnalar

Madde 140.- Fon her türlü vergi, resim ve harçtan mu-
aft r.

Faaliyet izni kald r lan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen 
bankalar n iflas ve tasfiye idarelerinin Fon taraf ndan, borç-
lar n n ve/veya taahhütlerinin üstlenilmesi ve/veya alacakla-
r n n devral nmas  hâlinde Fonun, üstlendi i borçlar ve/veya 
taahhütler ile devrald  alacaklarla ilgili devir ve temlik söz-
le meleri, her türlü teminat n tesisi ve kald r lmas , sözle me-
lerin bozulmas , dava ve icra takipleri ile bu borçlar ve/veya 
alacaklar ve/veya taahhütlerle ilgili di er her türlü i lemler ve 
bu i lemlerle ilgili düzenlenen kâ tlar, her türlü vergi, resim, 
harç, fonlar ve 2548 say l  Ceza Evleriyle Mahkeme Bina-
lar  in as  Kar l  Olarak Al nacak Harçlar ve Mahkûmlara 
Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakk nda Kanunun 1 inci 
maddesi hükmünden istisnad r.

Borçlu taraf ndan ödenmesi gereken tahsil harc  dahil her 
türlü vergi, resim, harç ve masraflar bu alacaktan mahsup 
edilemez. Bu i lemlerden kaynaklanan döner sermaye ücreti 
ödenmez ve di er kesintiler yap lmaz.

Fon alaca na kar l k bir mal n Fon veya Fon bankala-
r  taraf ndan r zaen veya icraen sat n al nmas  hâlinde bu 
i lemlerle ilgili olarak taraflar n ödemekle yükümlü oldu u 
vergi, resim, harç ve döner sermaye ücreti gibi malî yüküm-
lülükler aranmaz.

Fonun, Fon bankalar n n ve tasfiyeleri Fon eliyle yü-
rütülen bankalar n iflas ve tasfiye idarelerinin, mahkeme 
ilâm n  almas  ve tebli e ç kartmas  i lemlerinde kar  ta-
rafa yükletilmi  olan harc n ödenmesi ve her türlü ihtiyatî 



163

Madde: 140

tedbir, ihtiyatî haciz ve tehir-i icra taleplerinde teminat art  
aranmaz.

Fon alacaklar na ili kin davalarda 1086 say l  Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun seri muhakeme usûlü hükümleri 
uygulan r.

Fonun, Fon bankalar n n ve tasfiyeleri Fon eliyle yürü-
tülen bankalar n iflas ve tasfiye idarelerinin, yukar da be-
lirtilen i lemler nedeniyle kendi aralar ndaki ve/veya di er 
gerçek ve tüzel ki ilerle aralar ndaki i lemler nedeniyle 
düzenlenen sözle meler, belgeler ve sair kâ tlar ile bun-
lar n de i tirilmesi, yenilenmesi, uzat lmas , devredilmesi 
ya da yeni bir itfa plân na ba lanmas , alacaklar n teminat-
land r lmas , teminatlar n devir al nmas , taraflar n sulh ve/
veya ibra olmas  ve/veya her ne nam alt nda olursa olsun 
herhangi bir i leme tâbi tutulmas  nedeniyle düzenlenen 
kâ tlar ve/veya belgeler her türlü vergi, resim ve harçlar 
ile özel kanunlar  ile hükmolunan malî yükümlülüklerden 
istisnad r. Bu hüküm üçüncü ki iler yönünden, Fonun ve/
veya Fona intikal eden bir bankan n ve/veya tasfiyeleri 
Fon eliyle yürütülen müflis bankalar n iflas idarelerinin, 
tasfiyeye tâbi tutulan bankalar n tasfiye idarelerinin ala-
caklar n n tahsili ile ilgili i lemlere taraf olmalar  hâlinde 
uygulan r.

Fonun, bu Kanunun 131 inci maddesi uyar nca gerçekle -
tirece i borçlanma ve avans i lemleri her türlü vergi, resim 
ve harçtan istisnad r.

Fon bankalar , faaliyet izni kald r lan veya tasfiyeleri Fon 
eliyle yürütülen bankalar n iflas ve tasfiye idarelerinin alacak-
lar n n tahsilini teminen yapacaklar  her türlü i lem, dava ve 
icra takipleri, bu dava ve takiplerin borçlular nca kabul edil-
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mek suretiyle kesinle tirilmesi, her türlü vergi, resim, harç ve 
fonlar ve 2548 say l  Ceza Evleriyle Mahkeme Binalar  in as  
Kar l  Olarak Al nacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettiri-
lecek Yiyecek Bedelleri Hakk nda Kanunun 1 inci maddesi 
hükmünden istisnad r.

Faaliyet izni kald r lan bankalar n, Fon bankalar n n san-
d klar n n Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hâlinde, aktü-
erlerce tespit edilen fiili ve teknik aç klar için, faaliyet izni 
kald r lan bankaya, Fona ve/veya Fon bankalar na rücu 
edilemez.

Zamana m
Madde 141.- Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacakla-

rina ili kin dava ve takiplerde zamana m  süresi yirmi y l-
d r.

Görevli ve yetkili mahkeme
Madde 142.- Fon, Fon bankalar  ve faaliyet izni kald r lan 

bankalar n iflas ve tasfiye idareleri taraf ndan aç lacak hukuk 
davalar na asliye ticaret mahkemesi taraf ndan bak l r. O yer-
de, birden fazla asliye ticaret mahkemesi bulunmas  hâlinde, 
bu davalar (1) ve (2) numaral  asliye ticaret mahkemesinde 
görülür.

Fon, Fon bankalar  ve faaliyet izni kald r lan bankalar n 
iflas ve tasfiye idareleri taraf ndan muamele merkezi veya 
ikametgâh  stanbul ili s n rlar  içinde olan ki iler aleyhine aç -
lacak hukuk davalar  ile borçlular hakk nda aç lacak iflas da-
valar na stanbul (1) ve (2) numaral  asliye ticaret mahkemesi 
taraf ndan bak l r. flas davas  aç lmas  hâlinde, bu mahke-
me, hakk nda iflas  istenen borçlunun muamele merkezinin 
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bulundu u yer asliye ticaret mahkemesine borçlu aleyhine 
iflas davas  aç ld n  bildirir.

Bu Kanun hükümleri ile Fona verilen yetki ve görevler ge-
re ince aç lm  ve aç lacak her türlü davalara adlî tatilde de 
bak l r, bu davalarda bilirki iler resmî kurum ve kurulu larda 
görev yapanlar aras ndan seçilir, duru malara otuz günden 
fazla ara verilmez.

Varl k yönetim irketi
Madde 143.- Bankalar ve Fon dâhil di er malî kurumlar n 

alacaklar  ile di er varl klar n n sat n al nmas , tahsili, yeniden 
yap land r lmas  ve sat lmas  amac yla, kurulu  ve faaliyet 
esaslar  Kurul taraf ndan belirlenen varl k yönetim irketleri 
de kurulabilir. Varl k yönetim irketleri alacaklar n n tahsili ve 
alacaklar n ve/veya di er varl klar n yeniden yap land r lma-
s  kapsam nda alacak tahsili amac yla edindi i gayrimenkul 
veya sair mal, hak ve varl klar n i letilmesi, kiralanmas  ve 
bunlara yat r m yap lmas  ve yine alacaklar n  tahsil etmek 
amac yla borçlular na ilâve finansman sa lamak veya ser-
mayelerine i tirak etmek dâhil olmak üzere her türlü faaliyeti 
gerçekle tirmeye yetkilidir.

Fon kurulacak varl k yönetim irketlerine sermaye sa la-
mak suretiyle kurucu ortak veya hissedar olarak kat lmaya 
yetkilidir.

Fonun en az yüzde yirmi hissedar oldu u varl k yöne-
tim irketleri, Fondan devrald  alacaklarla ilgili olarak bu 
Kanunun 132 nci maddesinin sekizinci f kras  ve 138 inci 
maddesinin be inci f kras nda Fona tan nan hak ve yetkileri 
kullan r.
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Varl k yönetim irketleri bu kapsamdaki i lemleri nede-
niyle do mu  veya do mas  beklenen, ancak miktar  ke-
sin olarak belli olmayan zararlar n  kar lamak amac yla 
kar l k ay rmak zorundad rlar. Kar l k ayr lacak alacak-
lar n nitelikleri ile kar l klara ili kin esas ve usûller Kurul 
taraf ndan belirlenir. Varl k yönetim irketlerinin bu f kra 
uyar nca ay rd klar  kar l klar n tamam , ayr ld klar  y lda 
kurumlar vergisi matrah n n tespitinde gider olarak kabul 
edilir.

Bu Kanun kapsam nda kurulan varl k yönetim irketleri ile 
4743 say l  Malî Sektöre Olan Borçlar n Yeniden Yap land -
r lmas  ve Baz  Kanunlarda De i iklik Yap lmas  Hakk nda 
Kanunun bu Kanunla yürürlükten kald r lan 3 üncü maddesi-
nin yedinci f kras  uyar nca Kurulun ç karm  oldu u yönet-
melik kapsam nda kurulan varl k yönetim irketlerinin yap-
t klar  i lemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kâ tlar, 
kurulu  i lemleri de dâhil olmak üzere kurulduklar  takvim 
y l  ve bunu izleyen be  y l süresince 488 say l  Damga 
Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden, 492 
say l  Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne 
nam alt nda olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 say l  
Gider Vergileri Kanunu gere i ödenecek banka ve sigorta 
muameleleri vergisinden, kaynak kullan m n  destekleme 
fonuna yap lacak kesintilerden ve 4054 say l  Rekabetin 
Korunmas  Hakk nda Kanunun 39 uncu maddesi hükmün-
den istisnad r.

Varl k yönetim irketi taraf ndan, bu borçlar n, taahhütle-
rin yüklenilmesi veya alacaklar n, varl klar n devral nmas  
hâlinde, bu borç, taahhüt, alacak ve varl klarla ilgili olarak, 
takibi ikayete ba l  suçlar dahil olmak üzere aç lm  veya 
aç lacak her türlü ceza davalar nda, alaca n devral nd  
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veya borcun, taahhüdün yüklenildi i tarihten itibaren, suçtan 
zarar gören olarak, varl k yönetim irketi kendili inden müda-
hil s fat n  kazan r.

Bu Kanunun yay m  tarihinden önce kurulmu  olan varl k 
yönetim irketleri bu Kanun hükümlerine tâbi olarak faaliyet-
lerini yürütürler.

ONÜÇÜNCÜ KISIM 
Di er Hükümler

Faiz oranlar  ile di er menfaatler
Madde 144.- Bakanlar Kurulu, bankalar n ödünç para 

verme i lemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak 
azamî faiz oranlar n , kat lma hesaplar nda kâr ve zarara 
kat lma oranlar n , özel cari hesaplar dâhil bu maddede 
belirtilen i lemlerde sa lanacak di er menfaatlerin ni-
telikleri ile azamî miktar ya da oranlar n  tespit etmeye, 
bunlar  k smen veya tamamen serbest b rakmaya yetki-
lidir. Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini Merkez Bankas na 
devredebilir.

Parasal tutarlar
Madde 145.- Para cezalar na ili kin hükümler hariç ol-

mak üzere, bu Kanundaki parasal tutar ve s n rlardan her 
biri, her y l k smen ya da tamamen, Devlet istatistik Ens-
titüsü taraf ndan aç klanan y ll k üretici fiyat endeksindeki 
art  oran n n gerektirdi i miktar  geçmemek üzere Kurul 
karar yla art r labilir.
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ONDÖRDÜNCÜ KISIM 
Yapt r mlar, Soru turma ve Kovu turma 

Hükümleri

B R NC  BÖLÜM 
darî Para Cezalar

Kurulu lara ili kin idarî para cezalar
Madde 146.- Kurul karar yla ve gerekçesi belirtilmek sure-

tiyle, bu Kanun kapsam ndaki kurulu lara, bu Kanunun;
a) 13 üncü ve 14 üncü maddelerine ayk r  ekilde ube ve 

temsilcilik aç lmas  hâlinde, onbe bin Yeni Türk Liras ndan 
ellibin Yeni Türk Liras na kadar,

b) 18 inci maddesinin ikinci ve dördüncü f kralar  hükümle-
rine ayk r l k hâlinde, be bin Yeni Türk Liras ndan onbe bin 
Yeni Türk Liras na kadar,

c) 25 inci maddesine ayk r  ekilde atama yap lmas  veya 
26 nc  maddesinde belirtilen ki ilerin yasaklanan görevlerde 
çal t r lmas  hâlinde, onbin Yeni Türk Liras ndan k rkbin Yeni 
Türk Liras na kadar ve cezan n tebli  tarihinden itibaren on 
i  günü içinde ayk r l n giderilmemesi hâlinde, bu sürenin 
bitiminden itibaren geçen her gün için verilmi  olan cezan n 
yüzde onu tutar nda,

d) 28 inci madde hükümlerine ayk r l k hâlinde, be -
bin Yeni Türk Liras ndan onbe bin Yeni Türk Liras na 
kadar,

e) 33 veya 34 üncü maddelerine ya da 37 nci maddesinin 
birinci f kras na ya da 38, 39 veya 42 nci maddelere ayk r  
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davran lmas  hâlinde onbin Yeni Türk Liras ndan yirmibe bin 
Yeni Türk Liras na kadar,

f) 43 üncü maddede öngörülen bildirimlerin yap lmamas  
hâlinde be bin Yeni Türk Liras ndan onbe bin Yeni Türk Li-
ras na kadar,

g) 50 nci maddesindeki kredi yasaklar na uyulmamas  
hâlinde be bin Yeni Türk Liras ndan az olmamak üzere ve-
rilen kredinin yüzde be i tutar na kadar,

h) 52 nci maddesine ayk r  davran lmas  hâlinde, be bin 
Yeni Türk Liras ndan onbin Yeni Türk Liras na kadar,

i) 53 üncü maddesine göre ayr lmas  gereken kar l klar n 
tesis edilmemesi hâlinde, be bin Yeni Türk Liras ndan az ol-
mamak üzere, ayr lmas  gereken kar l k tutar n n binde iki-
sine kadar; üç aydan az olmamak üzere Kurumca verilecek 
süre içinde ayk r l n giderilmemesi hâlinde ise, tesis edil-
meyen kar l k tutar n n yüzde üçü tutar nda,

j) 54 üncü maddesindeki kredi s n rlar na uyulmamas  
hâlinde, ellibin Yeni Türk Liras ndan az olmamak üzere ayk -
r l k olu turan tutar n yüzde birine kadar,

k) 56 nci maddesine ayk r  ekilde ortakl k pay  edinilme-
si hâlinde, yirmibin Yeni Türk Liras ndan az olmamak üzere, 
ayk r l k te kil eden tutar n yüzde be ine kadar ve cezan n 
tebli  tarihinden itibaren bir y l içinde ayk r l n giderilmeme-
si durumunda ise bu sürenin bitiminden itibaren ayk r l n 
giderildi i tarihe kadar geçen her gün için verilen cezan n 
yüzde biri tutar nda,

l) 57 nci maddesindeki yasaklama ve s n rlamalara ayk r -
l k hâlinde, yirmibin Yeni Türk Liras ndan az olmamak üzere, 
yasaklama ve s n rlama konusu de erin yüzde onuna kadar 
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ve cezan n tebli  tarihinden itibaren bir y l içinde ayk r l n 
giderilmemesi durumunda ise, kredi kul-land r m ndan kay-
naklanan ayk r l k hariç, bu sürenin bitiminden itibaren ayk r -
l n giderildi i tarihe kadar geçen her gün için verilen ceza-
n n yüzde biri tutar nda,

m) 58 inci madde hükmüne ayk r l k hâlinde be bin Yeni 
Türk Liras ndan az olmamak üzere aktar lan miktar kadar, 59 
uncu maddedeki s n rlamaya uyulmamas  hâlinde, be bin Yeni 
Türk Liras ndan az olmamak üzere s n r  a an miktar kadar,

n) 60 nc  maddesinin be inci ve yedinci f kralar na uyul-
mamas  hâlinde onbe bin Yeni Türk Liras ndan ellibin Yeni 
Türk Liras na kadar,

o) 61 inci maddesindeki yükümlülü ün yerine getirilme-
mesi hâlinde be bin Yeni Türk Liras ndan onbin Yeni Türk 
Liras na kadar,

p) 95 ve 96 nc  maddeleri kapsam nda Kurum taraf ndan 
bu Kanun kapsam ndaki kurulu lardan talep edilen bilgilerin 
gönderilmemesi hâlinde be bin Yeni Türk Liras ndan onbe -
bin Yeni Türk Liras na, geç gönderilmesi hâlinde be bin Yeni 
Türk Liras ndan onbin Yeni Türk Liras na, eksik bilgi ile gön-
derilmesi, kontrol hatalar  içermesi veya kontrol hatalar n n 
süreklilik arz etmesi hâlinde be bin Yeni Türk Liras ndan on-
be bin Yeni Türk Liras na kadar,

r) 144 üncü maddesi uyar nca al nan kararlara ve yap lan 
düzenlemelere uyulmamas  hâlinde yirmibin Yeni Türk Lira-
s , ayr ca Bakanlar Kurulu veya Merkez Bankas  taraf ndan 
miktar ya da oranlar n tespit edildi i durumlarda, söz konusu 
miktar ve oranlara ayk r  ekilde faiz al nmas  veya verilmesi 
ya da menfaat sa lanmas  hâlinde, sa lanan menfaat tutar  
kadar, 
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idarî para cezas  uygulan r.

Kurul bu madde uyar nca verilecek cezalar  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.

lgili ki ilere ili kin idarî para cezalar
Madde 147.- Kurul karar yla ve gerekçesi belirtilmek sure-

tiyle, ilgili gerçek ve tüzel ki ilere, bu Kanunun;

a) 18 inci maddesinin birinci, ikinci veya dördüncü f kra-
s na ayk r l k hâlinde, be bin Yeni Türk Liras ndan onbe bin 
Yeni Türk Liras na kadar,

b) 36 nci maddesine ayk r l k hâlinde, be bin Yeni Türk Li-
ras ndan yirmibin Yeni Türk Liras na kadar,

c) 38 inci maddesine ayk r l k hâlinde, be bin Yeni Türk 
Liras ndan yirmibin Yeni Türk Liras na kadar,

idarî para cezas  uygulan r.

S n rlamalara, kararlara ve düzenlemelere ayk r  hareket-
ler dolay s yla idarî para cezalar

Madde 148.- Kurul karar yla ve gerekçesi belirtilmek su-
retiyle, bu Kanun kapsam ndaki kurulu lar ile ilgili gerçek ve 
tüzel ki ilere;

a) Bu Kanun veya bu Kanuna istinaden ç kar lan düzen-
lemelerde yer alan s n rlamalara uyulmamas  hâlinde onbin 
Yeni Türk Liras ndan az olmamak üzere ayk r l k olu turan 
tutar n binde be ine kadar,

b) ilgili maddelerine göre, Kurul ve Kurum taraf ndan bu 
Kanuna dayan larak al nan kararlara, ç kar lan yönetmelik 
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ve tebli lere ve yap lan di er düzenlemelere uyulmamas  
hâlinde be bin Yeni Türk Liras ndan onbin Yeni Türk Liras na 
kadar,

idarî para cezas  uygulan r.

Savunma hakk  ve kapatma karar
Madde 149.- idarî para cezalar n n uygulan p uygulanma-

yaca na ilgilinin savunmas  al nd ktan sonra karar verilir. 
Savunma istendi ine ili kin yaz n n tebli  tarihinden itibaren 
bir ay içinde savunma verilmemesi hâlinde savunma hakk n-
dan feragat edildi i kabul edilir.

Bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine ayk r  olarak 
yurt içinde aç lan ube ve temsilcilikler hakk nda 146 nc  
maddenin birinci f kras n n (a) bendi hükümleri uygulanmakla 
birlikte, bunlar Kurumun talebi üzerine valiliklerce geçici veya 
sürekli kapat labilir.

K NC  BÖLÜM 
Suçlar

zinsiz faaliyette bulunmak
Madde 150.- Bu Kanuna göre al nmas  gereken izinleri al-

maks z n banka gibi faaliyet gösteren ya da mevduat kabul 
eden yahut kat l m fonu toplayan gerçek ki iler ile tüzel ki ile-
rin görevlileri, üç y ldan be  y la kadar hapis ve be bin güne 
kadar adlî para cezas  ile cezaland r l r. Ayr ca, bu suçun bir 
i yeri bünyesinde i lenmesi hâlinde bu i yerlerinin bir aydan 
bir y la kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak kapat lmas -
na karar verilebilir.



173

Madde: 150, 151, 152

Bu Kanuna göre al nmas  gereken izinleri almaks z n ti-
caret unvanlar nda, her türlü belge, ilân ve reklamlar nda 
veya kamuoyuna yapt klar  aç klamalarda banka ad n  ya da 
banka gibi faaliyet gösterdikleri ya da banka gibi mevduat 
veya kat l m fonu toplad klar  izlenimini uyand racak söz ve 
deyimleri kullanan gerçek ki iler ile tüzel ki ilerin görevlileri, 
bir y ldan üç y la kadar hapis ve be bin güne kadar adlî para 
cezas  ile cezaland r l r. Ayr ca, bu i yerlerinin bir aydan bir 
y la kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak kapat lmas na 
karar verilebilir.

Yukar daki f kralara ayk r l k hâlinde Kurumun ilgili Cum-
huriyet ba savc l n  muhatap talebi üzerine sulh ceza hâ-
kimince, dava aç lmas  hâlinde davaya bakan mahkemece 
i yerlerinin faaliyetleri ve reklamlar geçici olarak durdurulur, 
ilânlar  toplat l r. Bu tedbirler, hâkim karar yla kald r l ncaya 
kadar devam eder. Bu kararlara kar  itiraz yolu aç kt r.

Mevduat ve kat l m fonu sahiplerinin haklar n  engellemek
Madde 151.- Bu Kanunun 61 inci maddesi hükmüne ayk r  

davrananlar alt  aydan iki y la kadar hapis ve be yüz güne 
kadar adlî para cezas  ile cezaland r l r.

Düzeltici, iyile tirici ve k s tlay c  önlemleri almamak
Madde 152.- Bu Kanunun 68, 69 ve 70 inci maddelerine 

ve bu Kanunla yürürlükten kald r lan 4389 say l  Bankalar 
Kanununun 14 üncü maddesine göre, Kurul veya Kurumca 
al nmas  istenen önlemleri almayan bankalar n bu önlemleri 
almakla yükümlü olan mensuplar , iki y ldan dört y la kadar 
hapis ve bin günden be bin güne kadar adlî para cezas yla 
cezaland r l rlar.
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Birinci f krada belirtilen önlemleri almamak, bankan n nite-
likli paya sahip ortaklar na veya bunlar n i tirak ve kurulu la-
r na yarar sa lamak amac yla yap ld  takdirde dört y ldan 
alt  y la kadar hapis cezas na ve onbin güne kadar adlî para 
cezas na hükmedilir.

Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi 
ve belgeleri vermemek ve görevlerini yapmalar n  
engellemek

Madde 153.- Bu Kanunla yetkilendirilen mercilerin ve de-
netim görevlilerinin istedikleri bilgi ve belgeler ile bu Kanun 
kapsam ndaki kurulu lar n, konsolide finansal tablolar n ha-
z rlanmas n  teminen 38 inci madde kapsam nda istedikleri 
bilgi ve belgeleri vermeyen ki i bir y ldan üç y la kadar hapis 
ve be yüz günden binbe yüz güne kadar adlî para cezas  ile 
cezaland r l r.

Bu Kanunla yetkilendirilen denetim görevlilerinin görevleri-
ni yapmalar na engel olan ki i iki y ldan be  y la kadar hapis 
cezas  ile cezaland r l r.

Belgelerin saklanmas  yükümlülü üne ayk r  davranmak
Madde 154.- Bu Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen 

belgelerin saklanmas  yükümlülü üne uymayanlar bir y ldan 
üç y la kadar hapis ve be yüz günden binbe yüz güne kadar 
adlî para cezas  ile cezaland r l rlar.

Gerçe e ayk r  beyanda bulunmak
Madde 155.- Bu Kanun kapsam ndaki kurulu lar n, bu Ka-

nunda gösterilen merciler ile denetim görevlilerine ve mah-
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kemelere verdikleri veya yay mlad klar  belgelerdeki gerçe e 
ayk r  beyanlardan dolay , bunlar  ve bunlar n düzenlenmesi-
ne esas te kil eden her türlü belgeleri imza edenler, bir y ldan 
üç y la kadar hapis ve binbe yüz günden az olmamak üzere 
adlî para cezas  ile cezaland r l r.

lemlerin kay t d  b rak lmas  ve gerçe e ayk r  
muhasebele tirme

Madde 156.- Bu Kanun kapsam ndaki kurulu lar n i -
lemlerinin kay t d  b rak lmas ndan, gerçek mahiyetlerine 
uygun dü meyen bir ekilde muhasebele tirilmesinden, 
kanunî ve yard mc  defter ve kay tlar , ubeleri, yurt içi ve 
yurt d ndaki muhabirleri ile hesap mutabakat  sa lanma-
dan y l sonu bilançolar n  kapatmalar ndan dolay , bunlar  
ve bunlar n düzenlenmesine esas olan her türlü belgeleri 
imza edenler bir y ldan üç y la kadar hapis ve binbe yüz 
günden az olmamak üzere adlî para cezas  ile cezaland -
r l r. Gerçe e ayk r  olarak düzenlendi ini bildi i halde bu 
belgeleri onaylayan ba ms z denetim kurulu u görevlileri 
de ayn  ekilde cezaland r l r.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya 
de i tirme

Madde 157.- Bu Kanuna tâbi kurulu lar, 5237 say l  
Türk Ceza Kanununun 244 üncü maddesinde tan mlanan 
sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya de i tir-
me suçu aç s ndan banka veya kredi kurumu olarak kabul 
edilir.
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tibar n zedelenmesi
Madde 158.- Bu Kanunun 74 üncü maddesine ayk r  dav-

rananlar bir y ldan üç y la kadar hapis ve bin günden ikibin 
güne kadar adlî para cezas  ile cezaland r l r.

Yukar daki f krada yaz l  fiil neticesinde özel veya kamusal 
bir zarar do arsa verilecek ceza alt da bir oran nda art r larak 
hükmolunur.

S rlar n aç klanmas
Madde 159.- Bu Kanunun 73 üncü maddesinin birinci 

ve üçüncü f kralar nda belirtilen yükümlülü e uymayanlar 
için bir y ldan üç y la kadar hapis ve bin günden ikibin güne 
kadar adlî para cezas  hükmolunur. Banka ve mü terilere 
ait s rlar  aç klayan üçüncü ki iler hakk nda da ayn  cezalar 
uygulan r.

Yukar daki f krada belirtilen kimseler s rlar  kendileri ya da 
ba kalar  için yarar sa lamak amac yla aç klam  olursa veri-
lecek cezalar alt da bir oran nda art r l r. Ayr ca, fiilin önemine 
göre sorumlular n bu Kanun kapsam na giren kurulu larda 
görev yapmalar , iki y ldan a a  olmamak üzere geçici veya 
sürekli olarak yasaklan r.

Zimmet
Madde 160.- Görevi nedeniyle zilyetli i kendisine dev-

redilmi  olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü oldu u 
para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya di er 
mallar  kendisinin ya da ba kas n n zimmetine geçiren banka 
yönetim kurulu ba kan ve üyeleri ile di er mensuplar , alt  
y ldan oniki y la kadar hapis ve be bin güne kadar adlî para 
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cezas  ile cezaland r lacaklar  gibi bankan n u rad  zarar  
tazmine mahkûm edilirler.

Suçun, zimmetin aç a ç kmamas n  sa lamaya yönelik 
hileli davran larla i lenmesi hâlinde faile on iki y ldan az ol-
mamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezas  
verilir; ancak, adli para cezas n n miktar  bankan n u rad  
zarar n üç kat ndan az olamaz. Ayr ca meydana gelen zara-
r n ödenmemesi hâlinde mahkemece re’sen ödettirilmesine 
hükmolunur.

Faaliyet izni kald r lan veya Fona devredilen bir bankan n; 
hukuken veya fiilen yönetim ve denetimini elinde bulundur-
mu  olan gerçek ki i ortaklar n n, kredi kurulu unun kaynak-
lar n , kredi kurulu unun emin bir ekilde çal mas n  tehlike-
ye dü ürecek ekilde do rudan veya dolayl  olarak kendile-
rinin veya ba kalar n n menfaatlerine kulland rmak suretiyle, 
kredi kurulu unu her ne suretle olursa olsun zarara u rat-
malar  zimmet olarak kabul edilir. Bu fiilleri i leyenler hakk n-
da on y ldan yirmi y la kadar hapis ve yirmibin güne kadar 
adlî para cezas na hükmolunur; ancak, adlî para cezas n n 
miktar  bankan n u rad  zarar n üç kat ndan az olamaz. 
Ayr ca, meydana gelen zarar n müteselsilen ödettirilmesine 
karar verilir.

Soru turma ba lamadan önce, zimmete geçirilen para 
veya para yerine geçen evrak veya senetlerin veya di er 
mallar n aynen iade edilmesi veya u ran lan zarar n tama-
men tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezan n üçte ikisi 
indirilir.

Kovu turma ba lamadan önce, gönüllü olarak, zimmete 
geçirilen para veya para yerine geçen evrak veya senetle-
rin veya di er mallar n aynen iade edilmesi veya u ran lan 
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zarar n tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezan n 
yar s  indirilir. Bu durumun hükümden önce gerçekle mesi 
hâlinde, verilecek cezan n üçte biri indirilir.

Zimmet suçunun konusunu olu turan para veya para ye-
rine geçen evrak veya senetlerin veya di er mallar n de eri-
nin azl  nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yar ya kadar 
indirilir.

Di er kanunlara ayk r l klar
Madde 161.- Bu Kanuna göre suç te kil eden hareket ve 

fiiller ba ka kanunlara göre de cezay  gerektirdi i takdirde, 
failleri hakk nda en a r cezay  gerektiren kanun maddesi 
uygulan r. 6762 say l  Türk Ticaret Kanununun sorumlulu u 
gerektiren hükümleri sakl d r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kovu turma Usûlü

Yaz l  ba vuru ve müdahale
Madde 162.- Bu Kanunda belirtilen suçlara ili kin soru -

turma ve kovu turma yap lmas , Kurum veya Fon taraf ndan 
Cumhuriyet ba savc l na yaz l  ba vuruda bulunulmas na 
ba l d r. Bu ba vuru muhakeme art  niteli indedir. Ancak, 
160 nc  maddenin üçüncü f kras nda belirtilen suçtan dola-
y  soru turma ve kovu turmalar Kurumun veya Fonun yaz l  
bildirimi üzerine veya gecikilmesinde sak nca görülen haller-
de re’sen Cumhuriyet savc lar nca yap l r ve Kurum ve Fon 
haberdar edilir. Bu fikra uyar nca yap lan soru turmalar neti-
cesinde aç lan kamu davalar nda, Kurumun veya Fonun ba -
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vuruda bulunmas  hâlinde, bunlar ba vuru tarihinde müdahil 
s fat n  kazan rlar.

tibar n zedelenmesi, s rlar n aç klanmas  ve zimmet suç-
lar ndan dolay  ilgililerin dava hakk  ile 4.12.2004 tarihli ve 
5271 say l  Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri sakl d r.

tiraz ve bildirim
Madde 163.- Bu Kanunun 162 nci maddesi uyar nca ba -

lat lan soru turmalar neticesinde kovu turmaya yer olma-
d na karar verilirse, bu karar ilgisine göre Kuruma veya 
Fona ve ilgili bankaya tebli  edilir. Kurum, Fon ve ilgili banka 
kendisine tebli  edilen bu kararlara kar  5271 say l  Ceza 
Muhakemesi Kanununa göre itiraza yetkilidir.

Kamu davas  aç lmas  hâlinde, iddianamenin bir örne i 
ilgisine göre Kuruma veya Fona tebli  edilir.

Özel görev
Madde 164.- Bu Kanunda tan mlanan düzeltici, iyile ti-

rici ve k s tlay c  önlemleri almamak, i lemlerin kay t d  
b rak lmas  ve gerçe e ayk r  muhasebele tirme ve zimmet 
suçlar  ile sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya 
de i tirme, bankac l k ve mü teri s rlar n n aç klanmas , 
bankac l k faaliyeti çerçevesinde i lenen nitelikli doland -
r c l k, bu suçlar n i lenmesi amac na yönelik olarak örgüt 
kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak veya bu suçlarla 
ba lant l  olup da a r ceza mahkemesinin görev alan na 
giren suçlara ait davalar, fiilin i lendi i yerin ba l  oldu u 
ilin ad yla an lan (1) numaral  a r ceza mahkemelerinde 
görülür. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanl n n tek-
lifi üzerine Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulunca bu tür 
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suçlara bakmak üzere o yerlerdeki di er a r ceza mahke-
meleri de görevlendirilebilir veya yeni a r ceza mahkemesi 
de kurulabilir.

Bilirki i incelemesi
Madde 165.- Bu Kanunun uygulamas  ile ilgili olarak, bu 

Kanunda ve di er kanunlarda öngörülen suçlardan dolay  
aç lan ceza davalar nda bilirki i, raporunu dosyan n kendisi-
ne verildi i tarihten ba layarak üç ay içinde mahkemeye ve-
rir. Bu süre hâkim taraf ndan iki aya kadar uzat labilir. Bu süre 
içerisinde de rapor mahkemeye verilmedi i takdirde görev, 
ücret ödenmeksizin bilirki iden al n r ve yeni bilirki i atan r. 
Bilirki ilik görevi bu ekilde kendisinden al nan ki iler, bir y l 
süreyle bu Kanun kapsam nda hiçbir davada bilirki i olarak 
atanamazlar. Bu ki iler, raporlar n süresinde verilmemesinin 
sebep oldu u masraflar  ödemeye ve ayr ca be yüz güne 
kadar adlî para cezas na mahkûm edilirler. Dosyan n bilirki i-
ye tevdi tarihinde dava zamana m  süresi durur. Bilirki inin 
raporunu mahkemeye verdi i tarihten itibaren bu süre kald  
yerden i lemeye devam eder.

Kurum, Fon, Fon bankalar  ile bankalar n iflas idare-
leri taraf ndan aç lan hukuk davalar nda gerekli görülen 
hâllerde, yapt r lacak bilirki i incelemelerinde bilirki i, rapo-
runu dosyan n kendisine verildi i tarihten ba layarak üç ay 
içinde mahkemeye verir. Bu süre hâkim taraf ndan iki aya 
kadar uzat labilir. Bu süre içerisinde de rapor mahkemeye 
verilmedi i takdirde görev, ücret ödenmeksizin bilirki iden 
al n r ve yeni bilirki i atan r. Bilirki ilik görevi bu ekilde ken-
disinden al nan ki iler, bir y l süreyle bu Kanun kapsam nda 
hiçbir davada bilirki i olarak atanamazlar. Bu ki iler, rapor-
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lar n süresinde verilmemesinin sebep oldu u masraflar  
ödemeye ve ayr ca be yüz güne kadar adlî para cezas na 
mahkûm edilirler.

Özel soru turma ve kovu turma
Madde 166.- 160 nc  maddenin üçüncü f kras  kapsam na 

giren suçlar n soru turma ve kovu turmalar nda a a daki 
hükümler tatbik olunur:

a) Soru turma, i  bölümü ili kilerine göre, Cumhuriyet ba -
savc lar nca veya görevlendirece i Cumhuriyet savc lar nca 
bizzat yürütülür. Bu suçlar, görev s ras nda veya görevden 
dolay  i lenmi  olsalar bile, Cumhuriyet savc lar nca do ru-
dan soru turma yap l r.

b) Bu suçlar n soru turma ve kovu turmalar nda, 5271 sa-
y l  Ceza Muhakemesi Kanununun 135 ilâ 138 inci maddeleri 
de uygulan r.

c) Bu suçlarla ilgili soru turma ve kovu turmalarda kolluk; 
soru turma ve kovu turma sebebiyle üpheli, san k, tan k, bi-
lirki i ve suçtan zarar görenleri, Cumhuriyet savc s n n veya 
mahkeme naibinin veya istinabe olunan hâkimin emriyle be-
lirtilen gün, saat ve yerde haz r bulundurmaya mecburdur. 
Bu emir, ça r lanlar hakk nda kollu a ihzar müzekkeresinde 
oldu u gibi zor kullanma yetkisi verir.

d) Cumhuriyet ba savc l klar , bu suçlar n soru turmas n-
da gerekli olmas  hâlinde, geçici olarak yarg  çevresi içerisin-
de veya d ndaki, genel bütçeli dairelere ve katma bütçeli 
idarelere, bütün kamu kurum ve kurulu lar na, belediyelere, 
bankalara ait bina, araç, gereç ve personelden yararlanmak 
için istemde bulunabilirler. Bu istemler, ilgili kurum ve ma-
kamlarca geciktirilmeksizin yerine getirilir. Özürsüz olarak bu 
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istemleri yerine getirmeyen sorumlu ki iler, üç aydan alt  aya 
kadar hapis cezas  ile cezaland r l r.

e) Soru turman n gerekli k ld  hâllerde, suç mahalli veya 
delillerin bulundu u yerlere gidilerek soru turma yap l r.

f) Soru turman n sonuçlanmas na kadar, bu suç faille-
rinin her türlü mal, alacak, para ve sair e yalar na hâkim 
karar , gecikmesinde sak nca olunan hallerde Cumhuriyet 
savc s n n yaz l  emri ile el konulur. Bu suçlara i tirak eden-
ler ile suç faillerinin bu suçlar nedeniyle elde etti i her türlü 
haks z kazan m n transferi sonucu elde edilen, kan ve ka-
y n h s mlar ile üçüncü ah slar nezdindeki mal, alacak veya 
sair her türlü eylere de Cumhuriyet savc s n n yaz l  emri 
ile el konulur.

g) El koyma karar  yirmidört saat içinde yetkili ve görevli 
sulh ceza hâkiminin onay na sunulur. Hâkim k rk-sekiz saat 
içinde karar n  aç klar. Aksi halde el koyma hükümsüz kal r.

nfaz
Madde 167.- 160 nc  maddede yaz l  suçlardan dolay  

mahkûm olanlar, Fona veya Hazineye olan borçlar  ve taz-
minatlar  ödemedi i veya bu borçlar ve tazminatlar malvarl k-
lar ndan tahsil olunamad  sürece, bunlar hakk nda ko ullu 
sal verilme hükümleri uygulanmaz.
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ONBE NC  KISIM 
Son Hükümler

Kald r lan ve de i tirilen hükümler 
Madde 168.-
A) Bu Kanunun geçici maddelerindeki düzenlemeler hariç 

olmak üzere, 18.6.1999 tarihli ve 4389 say l  Bankalar Kanu-
nu ile ek ve de i iklikleri yürürlükten kald r lm t r.

B) krazatç l k hariç ödünç para verme i lerine ve finan-
sal kiralama faaliyetlerine ili kin olarak 9.12.1994 tarihli ve 
4059 say l  Hazine Müste arl  ile D  Ticaret Müste arl  
Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanunda yer alan görev ve 
yetkilere ili kin hükümler yürürlükten kald r lm t r.

C) 10.6.1985 tarihli ve 3226 say l  Finansal Kiralama Ka-
nununun;

a) 30 ve 34 üncü maddeleri hariç olmak üzere, di er mad-
delerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Bankac l k Dü-
zenleme ve Denetleme Kurulu”,

b) “Hazine ve D  Ticaret Müste arl n n ba l  bulundu u 
Bakanl k” ibareleri ise “Bankac l k Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu”,

c) 32 nci maddesinin (b) bendi “10 uncu maddesinde be-
lirtilen yönetmelik Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Ku-
rulunca,”
eklinde de i tirilmi tir.

D) 30.9.1983 tarihli ve 90 say l  Ödünç Para Verme
i leri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 12 ve 13 üncü maddelerinde yer alan “Müste arl k” iba-
releri “Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu”,

b) 14 üncü maddesinin birinci f kras  “Bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye tâbi finansman irketleri ve faktoring irketle-
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rinin faaliyetleri Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kuru-
mu, ikrazatç lar n faaliyetleri ise Müste arl kça denetlenir.”,

c) 14 üncü maddesinin dördüncü f kras  “Bankac l k 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu finansman irketleri ve 
faktoring irketlerinden, Hazine Müste arl  ise ikrazatç -
lardan her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.”
eklinde de i tirilmi tir.

E) 90 say l  Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü 
maddesinin birinci ve ikinci f kras nda yer alan “Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankas n n görü ünü alarak” ibaresi 
ile be inci f kras nda yer alan “Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankas ’n n da görü lerini alarak” ibareleri madde metnin-
den ç kar lm t r.

F) 14.1.1970 tarihli ve 1211 say l  Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankas  Kanununun 40 nc  maddesinin (I) nu-
maral  f kras n n (b) bendi yürürlükten kald r lm  ve (II) 
numaral  f kras  ile 44 üncü maddesi a a daki ekilde 
de i tirilmi tir.

II - Bankalar ve elektronik ödeme araçlar n  ç karan ku-
rulu lar dâhil olmak üzere Bankaca uygun görülecek di er 
malî kurulu lar, Banka nezdinde aç lacak hesaplarda yü-
kümlülükleri esas al narak, nakden zorunlu kar l k tesis 
ederler. Zorunlu kar l a tâbi yükümlülüklerin kapsam , 
zorunlu kar l klar n oran , tesis süresi ve bu yükümlülükler 
için tesis edilen kar l klara gerekti inde ödenecek faiz ora-
n , mevduat veya kat l m fonlar ndan ola anüstü çekili ler 
ile birle me, devir ve bölünme hâllerinde yap lacak i lemler 
de dâhil olmak üzere uygulamaya yönelik her türlü usûl ve 
esaslar Bankaca belirlenir.

Yukar da belirtilen kurulu lar n taahhütlerine kar  bulun-
duracaklar  umumi disponibilitenin nitelik ve oran , gerekti-

inde Bankaca tespit edilir.
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Bankaca yap lacak düzenlemeye göre zorunlu kar l kla-
r n Banka nezdindeki hesaplarda bloke olarak tutulmas n n 
istenmesi hâlinde, bloke hesaplarda tutulan zorunlu kar -
l klar, hiçbir amaç ve konunun finansman  için kullan lamaz, 
temlik ve haciz edilemez.

Zorunlu kar l klar n ve umumi disponibilitenin süresinde 
tesis edilmemesi veya eksik tesis edilmesi hâlinde Banka, 
belirleyece i usûl ve esaslara göre, eksik k s m için; Banka 
nezdindeki hesaplarda faizsiz mevduat tutulmas n  isteme-
ye veya cezaî faiz tahakkuk ettirmeye yetkilidir. Tahakkuk 
ettirilen cezaî faiz alacaklar , 6183 say l  Amme Alacakla-
r n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri gere ince 
tahsil edilir. Tahsil edilen cezaî faizler Tasarruf Mevduat  
Sigorta Fonuna gelir kaydedilir.

Madde 44.- Banka, Türkiye’de faaliyette bulunan mevdu-
at bankalar , kat l m bankalar , kalk nma ve yat r m banka-
lar , finansal holding irketleri, finansal kiralama irketleri, 
faktoring irketleri, finansman irketleri ile Banka ve Ban-
kac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek 
di er malî kurulu lar n mü terilerinin risk durumlar na ili -
kin bilgileri nezdinde toplamak, Bankac l k Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu ve ilgili kurulu lar ile payla mak üzere 
Risk Merkezi kurar.

Yukar da belirtilen kurulu lar, bankalar bak m ndan ke i-
de ettikleri protestolar da dâhil olmak üzere, mü terilerinin 
risk durumlar  hakk nda istenecek her türlü bilgiyi belirlene-
cek biçim ve içerikte vermekle yükümlüdür. Risk Merkezinin 
bütün i lem ve kay tlar  gizlidir.

Risk Merkezince sa lanacak bilgilerin biçim ve içeri ine, 
derlenmesine, payla lmas na ve di er hususlara ili kin usûl 
ve esaslar Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 
uygun görü ü al nmak suretiyle Bankaca belirlenir.
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G) 15.7.1950 tarihli ve 5682 say l  Pasaport Kanununun 
14 üncü maddesinin (A) f kras n n birinci paragraf na a a -
daki cümle eklenmi tir.

Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf 
Mevduat  Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sand -

 ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden 
kesilmesi art  aranmaz.

H) 30.1.2002 tarihli ve 4743 say l  Kanunun 3 üncü mad-
desinin yedinci f kras  yürürlükten kald r lm t r.

I) 13.6.1945 tarihli ve 4759 say l  iller Bankas  Kanununun mül-
ga 24 üncü maddesi a a daki ekilde yeniden düzenlenmi tir.

Madde 24.- Kredilere ve di er alacaklara kar l k ayr lma-
s na ili kin yükümlülük 24.4.2003 tarihinden itibaren Banka 
hakk nda uygulanmaz.

) 10.2.1954 tarihli ve 6245 say l  Harc rah Kanununun 33 
üncü maddesinin (b) bendinde yer alan “Bankalar Yeminli 
Murak p ve Murak p Yard mc lar ” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumunda gö-
revli Bankac l k Uzman , Hukuk Uzman  ve Bili im Uzman  ile 
bunlar n yard mc lar ” ibaresi eklenmi tir.

J) 11.1.1954 tarihli ve 6219 say l  Türkiye Vak flar Bankas  
Türk Anonim Ortakl  Kanununun 6 nci maddesi ile 15 inci mad-
desinin birinci ve ikinci f kralar  a a daki ekilde de i tirilmi tir.

Madde 6.- Hisse senetleri (A), (B), (C) ve (D) gruplar na 
ayr lm  olup; nama yaz l d r.

Bankan n dare Meclisi Genel Müdürle birlikte, toplam do-
kuz üyeden olu ur. Her grubun idare Meclisinde sahip olaca-

 üye say s  Banka ana sözle mesinde gösterilir.
(A) grubu üyelerinden biri Vak flar Genel Müdürlü ünü 

temsil etmek üzere Ba bakan taraf ndan, (A) grubunun di-
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er üyeleri ile (B), (C) ve (D) grubu üyeleri Genel Kurulca 
seçilir.

Mülga kanunlara yap lan at flar
Madde 169.- Di er kanunlarda mülga 3182 say l  Banka-

lar Kanunu ve bu Kanunla yürürlükten kald r lan 4389 say l  
Bankalar Kanununa yap lan at flar bu Kanunun ilgili madde-
lerine yap lm  say l r.

Di er kanunlarda ve mülga 3182 say l  Bankalar Kanunu 
ve bu Kanunla yürürlükten kald r lan 4389 say l  Bankalar 
Kanununda özel finans kurumlar na yap lan at flar, kat l m 
bankalar na yap lm  say l r.

Risk Merkezi27

EK Madde 1- Türkiye Bankalar Birli i nezdinde, kredi 
kurulu lar  ile Kurulca uygun görülecek finansal kurulu -
lar n mü terilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu 
bilgileri bu kurulu lar ile gerçek veya tüzel ki ilerin ken-
dileriyle ya da onay vermeleri ko uluyla özel hukuk tüzel 
ki ileri ile de payla lmas n  sa lamak üzere Risk Merkezi 
kurulmu tur.

Kredi kurulu lar  ile Kurulca uygun görülecek finansal ku-
rulu lar, Risk Merkezine üye olmak zorundad r. Üye kurulu -
lar, Risk Merkezince istenilen, mü terileri ile ilgili her türlü 
bilgiyi vermekle yükümlüdür. Risk Merkezi, bu yükümlülü e 
uymayanlara bilgi ak n  durdurmaya yetkilidir. 

Risk Merkezi, Kurumun ve Merkez Bankas n n personeli 
aras ndan belirleyece i birer üye dâhil olmak üzere dokuz 
üyeden olu an bir yönetim taraf ndan idare edilir. Risk Mer-
27 6111 say l  Kanun ile eklenmi tir.
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kezi yönetimini olu turan üyeler üç y ll k dönem için görev 
yapmak üzere seçilir.

Risk Merkezi yönetimi, Risk Merkezinin kurulu  amaçla-
r  do rultusunda özel hukuk tüzel ki ileri ile kamu kurum ve 
kurulu lar ndan, kamu kurumu niteli inde meslek kurulu lar  
ve bunlar n üst kurulu lar ndan bilgi talep etmeye ve bunlarla 
Kurulun uygun görü üne istinaden bilgi al -veri ine yönelik 
sözle meler imzalamaya yetkilidir. Özel hukuk tüzel ki ileri ile 
kamu kurum ve kurulu lar , kamu kurumu niteli inde meslek 
kurulu lar  ve bunlar n üst kurulu lar  Risk Merkezi yönetimi 
taraf ndan talep edilen bilgileri vermekle yükümlüdürler. Kredi 
kurulu lar  ile Kurulca uygun görülecek finansal kurulu lar n 
mü terilerinin onay vermesi ko uluyla, Risk Merkezi ile bilgi 
al -veri i sözle mesi imzalayan özel hukuk tüzel ki ileri ile 
kamu kurum ve kurulu lar na kamu kurumu niteli inde meslek 
kurulu lar  ve bunlar n üst kurulu lar na verilecek, mü terilerin 
bu kurulu lar nezdindeki risk bilgileri Kanunun 73 üncü mad-
desinin dördüncü f kras  kapsam nda de erlendirilir.

Risk Merkezinin kurulu una, faaliyetine ve çal mas na, 
Risk Merkezi yönetiminin olu umuna, toplanmas na ve karar 
almas na, Risk Merkezine verilen bilgilerin kapsam, biçim ve 
içeri ine ve bunlar n payla lmas na, payla lacak bilgilerin 
kapsam ve içeri ine, ücretlendirilmesine ve üyelerce ödene-
cek aidatlar n belirlenmesine ili kin usul ve esaslar, Türkiye 
Kat l m Bankalar  Birli i ve Kurul taraf ndan belirlenen finansal 
kurulu lar n üye olduklar  meslek örgütlerinin görü ü ile Ku-
rulun ve Merkez Bankas n n uygun görü ü al narak Türkiye 
Bankalar Birli ince belirlenir ve Resmi Gazetede yay mlan r.

Süresinde üyeler taraf ndan ödenmeyen aidatlar ve komis-
yonlar Türkiye Bankalar Birli ince kanuni yollara ba vurula-
rak tahsil edilir.
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Kurum, gerekti inde Risk Merkezini denetler, denetime 
ili kin usul ve esaslar Kurum taraf ndan belirlenir.

Risk Merkezi, toplad  her türlü bilgiyi, Kurum ve Merkez 
Bankas na istenen biçim ve sürede vermekle yükümlüdür. 
Ayr ca, gerçek ya da tüzel ki ilerin gerekçesini belirterek risk 
bilgilerinin kendilerine verilmesi için yaz l  talepte bulunmalar  
ya da kredi kurulu lar  ile Kurulca uygun görülecek finansal 
kurulu lar d ndaki bir özel hukuk tüzel ki isine bu nitelikteki 
bilgilerin verilmesi için onay verdiklerinin ispat edilmesi halin-
de bahse konu bilgiler de talepte bulunan tarafça kar lana-
cak belli bir ücret kar l nda verilir.

Risk Merkezinin bütün i lem ve kay tlar  gizlidir. S r sahibi-
nin bilgilerinin aç klanmas  konusunda aç k r zas n n bulun-
mas  durumunda belirledi i ki iye risk bilgileri verilir. Ki inin 
r zas na dayanan bilgilerin verilmesine ili kin usul ve esaslar, 
Kurulun ve Merkez Bankas n n uygun görü ü, Türkiye Ka-
t l m Bankalar  Birli inin ve Kurulun belirleyece i kurum ve 
kurulu lar n görü ü al narak Türkiye Bankalar Birli ince be-
lirlenir ve Resmi Gazetede yay mlan r.

Risk Merkezi nezdinde bulunan s r niteli indeki bilgileri, bu 
konuda kanunen yetkili k l nan mercilerden ba kalar na aç k-
layanlar, hukuka ayk r  olarak kendisi ya da ba kas  yarar na 
kullananlar, yayanlar, verenler, aktaranlar veya ele geçirenler 
hakk nda 159 uncu madde hükümleri uygulan r. Bu f krada 
tan mlanan suçlar n bir tüzel ki inin faaliyeti çerçevesinde i -
lenmesi halinde, ilgili tüzel ki i hakk nda Türk Ceza Kanunu-
nun tüzel ki ilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Risk Merkezi, nezdindeki her türlü bilgi al -veri ini 73 
üncü maddenin dördüncü f kras  uyar nca en az be  banka 
taraf ndan kurulmu  irketler arac l  ile ve bu irketlerle ya-
p lacak sözle meler çerçevesinde de gerçekle tirebilir.
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GEÇ C  Madde 1.- Bu Kanuna göre ç kar lacak yönet-
melik, tebli  ve kararlar yürürlü e girinceye kadar, kald -
r lan hükümlere dayan larak ç kar lan düzenlemelerin, bu 
Kanuna ayk r  olmayan hükümlerinin uygulanmas na de-
vam olunur.

Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler bir y l içerisinde 
yürürlü e konulur.

GEÇ C  Madde 2.- 12.5.2001 tarih ve 4672 say l  Kanu-
nun geçici 2/a maddesi hükümleri sakl d r.

GEÇ C  Madde 3.- Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte, 
Kurum taraf ndan daha önce faaliyet izni verilmi  olan tüm 
bankalar, bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önceki ka-
nunlara uygun olarak yapmakta olduklar  faaliyetlerine de-
vam ederler. Bankalar bu Kanunun yürürlü e girmesinden 
itibaren, iki ay içinde faaliyet gösterdikleri alanlar  bildiren 
beyannameyi Kuruma verirler. Bankalar, faaliyetlerini bu Ka-
nunun 4 üncü maddesi kapsam ndaki faaliyet konular n  ge-
ni letmeden önce Kurumdan izin almak zorundad r.

Bankalar ve finansal holding irketleri durumlar n , bu Ka-
nun hükümlerine bir y l içinde intibak ettirmek zorundad r.

Halen faaliyette bulunan özel finans kurumlar , bir y l 
içerisinde ticaret unvanlar n  kat l m bankas  ibaresini de 
kapsayacak ekilde de i tirmek ve mevcut durumlar n  
Kanunun finansal raporlamayla ilgili hükümlerine intibak 
ettirmek zorundad r. Özel Finans Kurumlar  Birli i Türkiye 
Kat l m Bankalar  Birli i olarak addolunur ve bu Kanunun 
hükümlerine tâbi olup, üç ay içinde durumunu bu Kanun 
hükümlerine uygun hale getirir.
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GEÇ C  Madde 4.- Kurumca yetkilendirilen Ba ms z de-
netim kurulu lar  durumlar n  31.12.2006 tarihine kadar 36 
nci madde hükmüne uygun hale getirmek zorundad r.

GEÇ C  Madde 5.- Bu Kanunun 54 üncü maddesinin bi-
rinci f kras ndaki yüzde yirmibe lik oran, bir risk grubuna kul-
land r labilecek krediler yönünden, 31.12.2005 tarihine kadar 
yüzde otuzbe , 1.1.2006 tarihinden itibaren yüzde yirmibe  
olarak; yüzde yirmilik oran, 31.12.2005 tarihine kadar yüzde 
otuzbe , 1.1.2006 tarihinden 31.12.2006 tarihine kadar yüz-
de yirmibe , 1.1.2007 tarihinden itibaren yüzde yirmi olarak 
uygulan r.

Bu Kanunun 54 üncü maddesindeki kredi s n rlar na 
ili kin hesaplamalarda ortakl k paylar ; 2005 y l nda yüz-
de k rk, 2006 y l nda yüzde elli, 2007 y l nda yüzde altm , 
2008 y l nda yüzde yetmi be , 2009 y l nda yüzde doksan, 
1.1.2010 tarihinden itibaren yüzde yüz oran nda dikkate 
al n r.

GEÇ C  Madde 6.- Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarih iti-
bar yla, i tirak tutarlar  Kanunun 56 nci maddesinin birinci 
f kras nda belirtilen oranlar n alt nda olan kredi kurulu lar , 
hiçbir ekil ve surette bu maddede yer alan oranlar  a a-
mazlar. Ayn  tarih itibar yla i tirak tutarlar  Kanunda belirtilen 
oranlardan herhangi birini a an kurulu lar, a m tutarlar n , 
31.12.2005 tarihine kadar yüzde yirmisini, 31.12.2006 ta-
rihine kadar yüzde k rk n , 31.12.2007 tarihine kadar yüz-
de altm n , 31.12.2008 tarihine kadar yüzde seksenini, 
31.12.2009 tarihine kadar yüzde yüzünü itfa etmek suretiyle 
giderirler.
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GEÇ C  Madde 7.- 506 say l  Sosyal Sigortalar Kanunu-
nun geçici 20 nci maddesi kapsam nda sand k ve vak flar  
bulunan bankalar durumlar n  31.12.2007 tarihine kadar 58 
inci madde hükmüne uygun hale getirmek zorundad rlar.

GEÇ C  Madde 8.- Bu Kanunun yay m  tarihinden önce 
Kuruma yar ma ve yeterlilik s nav yla al nm ; avukat (Ku-
rum uzman yard mc s ) ve Kurum uzman yard mc lar , ban-
kac l k uzman yard mc s  olarak atan r. Kurumda yeterlik s -
nav n  geçerek avukat (Kurum Uzman ) ve Kurum Uzman  
unvan n  kazanm  olanlar bankac l k uzmanl na atan r. 
Bunlar n Kurumda çal t klar  süreler bankac l k uzman yar-
d mc l  ve bankac l k uzmanl nda geçmi  say l r.

Bu Kanunun yay m  tarihinde Bankac l k Düzenleme ve 
Denetleme Kurumunda görev yapan personelden; Kurum 
Uzman  olarak görev yapm  ve geldikleri kurumlarda mes-
le e özel yar ma s nav yla al nm  ve yeterlik s nav nda ba-
ar l  görülerek uzman, müfetti  ve benzeri unvanlarda görev 

yapm  olanlar ile en az doktora derecesine sahip olanlar 
bankac l k uzmanl na atanm  say l rlar. Bunlar n geldik-
leri kurumlarda uzman, müfetti  ve benzeri unvanlarda ve 
Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumunda çal t klar  
süreler bankac l k uzmanl nda geçmi  say l r. Bu Kanunun 
yay m  tarihinden önce ba ka kurumlardan naklen atanm  
bankalar yeminli murak p ve yard mc lar n n geldikleri kurum-
larda çal t klar  süreler Kurumda geçmi  say l r.

Bu maddenin birinci ve ikinci f kras nda zikredilen Kurum 
uzmanlar  d nda kalan Kurum uzmanlar  ve avukatlar ayn  
kadro unvanlar yla görevlerine devam ederler. Bu kadrolara 
bir daha atama yap lmaz. Bu ki iler görevde kald klar  sürece 
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bankac l k uzmanlar n n ayl k, malî, sosyal ve emeklilik hak-
lar ndan aynen yararlan rlar.

GEÇ C  Madde 9.- Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarih-
teki Hazine Müste arl n n 3226 say l  Finansal Kiralama 
Kanunu hükümleri ile 90 say l  Ödünç Para Verme i leri 
Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin ikrazatç l k d -

ndaki hükümlerinin uygulanmas yla ilgili personeli, muva-
fakatlar  al nmak kayd yla ve 1.1.2006 tarihine kadar talep 
etmeleri hâlinde Kuruma naklen atan r. Kanun yürürlü e gir-
di i tarihte, Müste arl n ilgili personelinden yurt d  te ki-
lat nda görev yapan veya uluslararas  kurulu larda görevli 
bulunan, lisans üstü e itim nedeniyle yurt d nda bulunan 
veya askerlik ya da sair nedenlerle ücretsiz izinli olanlar n 
naklen atanma haklar  sakl d r. Süresi içinde kullan lmayan 
haklar geçersiz olur.

Hazine Müste arl ndan naklen atanacak ilgili personel-
den, ya  art  d ndaki artlar  ta yan ve Kurulca belirlene-
cek usûl ve esaslara göre en az üç y ll k hizmeti bulunanlar 
bankac l k uzman , üç y ldan az hizmeti olanlar bankac l k 
uzman yard mc s  olarak atan r. Bunlar n geldikleri kurumda 
çal t klar  süreler bankac l k uzman ve uzman yard mc l n-
da geçmi  say l r. Naklen atanan personelden Müste arl a 
kar  mecburi hizmet yükümlülü ü bulunanlar n Kurumda ge-
çirdikleri süreler bu yükümlülüklerin ifas nda dikkate al n r.

Bu maddenin birinci f kras  hükmüne göre Hazine Müste-
arl ndan naklen atamas  yap lan personelin kadrolar  hiç-

bir i leme gerek kalmaks z n iptal edilerek, 190 say l  Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli cetvelin Hazine Müste arl na 
ait bölümünden ç kart lm  say l r.
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Kurum veya Fon personeli iken Fonda veya Kurumda ge-
çici olarak görevlendirilen personel, bu Kanunun yay m  tari-
hinden itibaren üç ay içerisinde kurumlar na iade edilmeme-
leri hâlinde bulunduklar  Kurumda veya Fonda durumlar na 
uygun kadro veya pozisyonlara atan rlar. Bunlara ödenecek 
farklar hakk nda geçici 20 nci maddenin ikinci f kras  hüküm-
leri uygulan r.

GEÇ C  Madde 10.- Bu Kanun yay mland  tarihte halen 
Fonda çal makta olan personelden, Kanun ile Fona verilen 
aslî ve sürekli görevler ile di er hizmetleri yürütecek olanlar, 
ö renim durumlar , hizmet süreleri ve Fon Kurulu taraf ndan 
belirlenecek di er hususlar dikkate al narak bu Kanuna ekli 
(II) ve (III) say l  cetvellerde yer alan kadro ve pozisyonlara 
atan r.

GEÇ C  Madde 11.- Bu Kanunun yay m  tarihinden önce, 
26.12.2003 tarihine kadar temettü hariç ortakl k haklar  ile 
yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankac l k i -
lemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ili kili 
Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul taraf ndan kald r larak 
tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon taraf ndan tasfiye 
i lemleri ba lat lan bankalar hakk nda ba lat lan i lemler 
sonuçlan ncaya ve her türlü Fon alacaklar  tahsil edilinceye 
kadar bu Kanunla yürürlükten kald r lan 4389 say l  Kanunun 
14, 15, 15/a, 16, 17, 17/a ve 18 inci maddeleri, ek 1, 2, 3, 4, 
5 ve 6 nc  maddeleri ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin 
uygulanmas na devam edilir.

Bu Kanunun yay m  tarihinden önce haklar nda bu Ka-
nunla yürürlükten kald r lan 4389 say l  Kanun gere i mal 
bildiriminde bulunmas  gerekenlerin, bildirimde belirtmedik-
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leri veya gerçe e ayk r  olarak bildirdikleri her türlü ta n r ve 
ta nmaz mal, hak ve alacak ile gelir ve harcamalar da hak-
s z mal edinme hükümlerine tâbidir. Haks z mal edinmedi ini 
ispat edene bu hüküm uygulanmaz.

Bu Kanunun yay m  tarihinden önce mülga 3182 say l  
Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile bu Kanun-
la yürürlükten kald r lan 4389 say l  Bankalar Kanununun 14 
üncü maddesi uyar nca i lem yap lan bankalar ile tasfiyeye 
tâbi tutulan veya tasfiye i lemi ba lat lan bankalar hakk nda 
bu Kanunla yürürlükten kald r lan 4389 say l  Kanunun 14 
üncü maddesinin (5) ve (6) numaral  f kralar  hükümlerinin 
uygulanmas na devam edilir.

GEÇ C  Madde 12.- 13.11.1996 tarihli ve 4208 say l  Ka-
nunun 2 nci maddesinin (a) bendinin (6) numaral  alt bendi; 
bu Kanunun 134 üncü maddesinin dokuzuncu, onuncu, onbi-
rinci, onikinci ve onüçüncü f kralar , 136 nci maddesi, 137 nci 
maddesi, 138 inci maddesinin ikinci f kras  ve geçici 10 uncu 
maddesinin ikinci f kras , 71 inci maddesinin birinci f kras n n 
(e) bendi hükümlerine göre faaliyet izni kald r lan veya Fona 
devredilen bankalar ile 26.12.2003 tarihine kadar temettü ha-
riç ortakl k haklar  ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/
veya bankac l k i lemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve 
yetkileri ili kili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul taraf ndan 
kald r larak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon taraf n-
dan tasfiye i lemleri ba lat lan bankalar hakk nda uygulan r.

GEÇ C  Madde 13.- Sermayesinin yar dan fazlas  kamu 
kurum ve kurulu lar na ait olan ya da hisselerinin ço unlu-

u üzerinde bu kurum ve kurulu lar n idare ve temsil yet-
kisi bulunan ve özel kanunla kurulmu  bankalarda (Tasfiye 
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Hâlinde T. Emlak Bankas  A. . dâhil ) 26.12.2003 tarihinden 
önce bankac l k teamüllerine göre teminatl  ve/veya yetersiz 
teminatl  kredi kullan p da vadesi geçti i halde henüz öden-
memi , süresi uzat lmam  veya yeniden yap land r lmam  
kredileri kullananlar ya da yeniden yap land rma artlar n  
ihlal edenler ile münferit veya kar l kl  verilen banka temi-
nat mektuplar , kabul kredileri ve avaller, ta n r ve ta nmaz 
rehni, ipotek, üst hakk , intifa hakk  ve oturma hakk  gibi her 
türlü s n rl  aynî hak tesisine ili kin sözle meden do an hak-
lar n da di er bankalar n ve üçüncü ki ilerin muvazaadan arî 
haklar  aleyhine olmamak üzere Fon alacaklar n n tahsiline 
ili kin 123, 134, 136, 137, 138, 140, 142 ve 165 inci madde 
hükümleri, tasarrufun iptali davalar nda aciz vesikas  art  
aranmamas , tüzel ki ilerin kanunî temsilcileri ile borçlu ve 
borçla di er ilgililerin yurt d na ç kmas n  yasaklama dâhil 
bankalar nca uygulan r.

GEÇ C  Madde 14.- 13.11.1996 tarihli ve 4208 say l  Ka-
nunun 2 nci maddesinin (a) bendinin (6), (7) ve (8) numara-
l  bentleri ile bu Kanunla yürürlükten kald r lan 4389 say l  
Kanunun 15/a maddesi ve 22 nci maddesinin (4) numaral  
f kras nda say lan ceza ve hukuk davalar n  kovu turan, so-
ru turan ve yürüten Cumhuriyet savc lar  ile hâkimler bu i leri 
ivedilikle yürütürler ve görevleri süresince disiplin nedenleri 
hariç mazeretleri ve istemleri olmad kça üç y l süre ile ba -
ka bir yere veya göreve atanamazlar. Görev süresi dolanlar 
tekrar atanabilirler.

GEÇ C  Madde 15.- Bu Kanunun yay m  tarihinden önce 
iflas etmi  olan bankalar n tasfiyesi, tekemmül ettirilen i -
lemler ve yap lan s ra cetvelleri sakl  kalmak kayd yla iflas 
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idareleri taraf ndan bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. Bu 
maddenin uygulanmas nda iflas idareleri bu Kanunun 106 
nci ve 140 nc  maddesinde Fona verilen yetkileri haizdir.

GEÇ C  Madde 16.- Bu Kanun ile Fon alaca n n tahsili 
bak m ndan yarar görülerek zamana m  ve di er konularda 
Fon lehine getirilen hükümler makable amildir.

GEÇ C  Madde 17.- Kurul Ba kan  ve Fon Kurulu Ba -
kan  hariç olmak üzere, Kurula ve Fon Kuruluna ilk atanan 
üyelerin üçte biri iki y lda bir yenilenir. kinci y l n sonunda 
kur’a sonucu üyelikleri sona eren üyeler bir defal na tekrar 
atanabilir.

GEÇ C  Madde 18.- Bu Kanunun yay m n  izleyen bir ay 
içerisinde mülga 4389 say l  Kanunla kurulan Güvence Fonu 
tutarlar  Fona devredilir.

GEÇ C  Madde 19.- Bu Kanunun 100 üncü maddesinin 
son f kras  gere ince Kurum ile Fon taraf ndan mü tereken 
belirlenecek hususlar üç ay içinde belirlenir.

GEÇ C  Madde 20.- Bu Kanun ile yap lan yeni düzenle-
me sebebiyle Kurumda görev unvanlar  de i meyenler ayn  
unvanl  kadrolar na atanm  say l rlar. Bu ekilde atanan 
personele, atand klar  tarihteki eski pozisyonlar na ili kin ola-
rak almakta olduklar  ayl k ücret (fazla mesai ücreti hariç), 
ikramiye ve benzeri adlarla yap lan ödemelerin toplam net 
tutar ; atand klar  yeni kadrolar na ili kin olarak yap lan her 
türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti ve performansa dayal  
ödül hariç) toplam net tutar ndan fazla olmas  hâlinde, arada-
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Geçici Madde: 20

ki fark atand klar  kadroda kald klar  sürece herhangi bir vergi 
ve kesintiye tâbi tutulmaks z n her ay tazminat olarak ödenir. 
ste e ba l  olarak, atand klar  kadro unvan nda herhangi bir 

de i iklik olanlarla ba ka kurumlara geçenlere fark tazminat  
ödenmesine son verilir.

Görev unvanlar  de i enler veya kald r lanlar Kurumda, 
bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren bir y l içinde 
durumlar na uygun yeni bir kadroya atan r. Atama i lemi ya-
p l ncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan i lerde görevlendiri-
lebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atan ncaya kadar eski görev 
unvanlar na ait ayl k ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye 
ve benzeri adlarla yap lan ödemeleri almaya devam ederler. 
Atamas  yap lan personelin ayl k ücretleri ile her türlü malî ve 
sosyal haklar nda meydana gelen farklar hakk nda da birinci 
f kra hükmü uygulan r.

Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte görev yapmakta olan 
Kurul Ba kan ve üyelerinin üyelikleri görev sürelerinin sonu-
na kadar devam eder. Kurul Ba kan ve üyelerinin ücretleri ile 
her türlü malî ve sosyal haklar nda görevde bulunduklar  sü-
rece bu Kanunda yap lan düzenlemeler sebebiyle meydana 
gelen farklar hakk nda da birinci f kra hükmü uygulan r.

Yukar daki hükümler, Fon Kurulu Ba kan ve üyeleri ile bu 
Kanuna ekli (II) say l  cetvelde belirtilen kadrolara atanacak 
personel hakk nda da uygulan r.

Kamu kurum ve kurulu lar  ile Merkez Bankas  personeli 
iken Kurumda veya Fonda görev alanlar istekleri hâlinde ve 
bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren bir y l içinde 
talepte bulunmalar  kayd yla, geldikleri kurumlarda durumla-
r na uygun bir göreve atan rlar. Bu takdirde, Kurumda veya 
Fonda geçirdikleri süreler tâbi olduklar  kanun hükümlerine 
göre hizmetlerinde de erlendirilir.
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Geçici Madde: 21, 22, 23

GEÇ C  Madde 21.- Bu Kanun uyar nca, 657 say l  Devlet 
Memurlar  Kanununa tâbi olan Kurum ve Fon personelinin 
Kurum ve Fonda geçen hizmet süreleri, ö renim durumu 
itibar yla yükselebilecekleri dereceyi a mamak ko uluyla 
657 say l  Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile 
2.2.2005 tarihli ve 5289 say l  Kanun hükümleri dikkate al na-
rak kazan lm  hak ayl k derece ve kademelerinin tespitinde 
de erlendirilir.

Bu suretle 5434 say l  Kanuna tâbi olan personelin kaza-
n lm  hak ayl k derecelerinde de erlendirilemeyen geçmi  
hizmet süreleri emekli kesene ine esas ayl klar nda de er-
lendirilir.

Söz konusu personele, i  mevzuat na göre herhangi bir 
tazminat ödenmez. Bu personelin önceden k dem tazmina-
t  ödenmi  süreleri hariç k dem tazminat na hak kazanacak 
ekilde geçmi  olan hizmet süreleri 5434 say l  Türkiye Cum-

huriyeti Emekli Sand  Kanunu hükümlerine göre emekli 
sand  ikramiyelerinin hesab nda dikkate al n r.

GEÇ C  Madde 22.- T.C. Emekli Sand  d ndaki sosyal 
güvenlik kurumlar ndan emekli olup, bu Kanunun yürürlü e 
girdi i tarihten önce Kurul ve Fon Kurulu üyeliklerine atanan-
lardan T.C. Emekli Sand yla ili kilendirilmelerini isteyenler, 
göreve ba lad klar  tarihi takip eden ayba ndan itibaren T.C. 
Emekli Sand  ile ili kilendirilirler. Bu süreye ait emekli kese-
nek ve kar l klar  genel esaslara göre T.C. Emekli Sand na 
ödenir.

GEÇ C  Madde 23.-28

28 5754 say l  Kanun ile yürürlükten kald r lm t r.
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Geçici Madde: 24, 25

GEÇ C  Madde 24-29 Banka taraf ndan yetkili mercilere 
beyan edilen sigortaya tabi mevduat tutar  ile Fon taraf ndan 
tespit edilen mevduat tutar  aras nda bir fark bulunmas  nede-
niyle bu maddenin yay m  tarihinden önce haklar nda Fon ta-
raf ndan takibat ba lat lm  ki ilerin ve bankalar n (iflas karar  
verilmi  olanlar dahil), Fona olan borçlar ndan dolay  bu Kanun 
hükümlerine göre cebri icra yoluyla varl klar n n sat ndan 
elde edilen bedelin, bu Kanunun 134 üncü maddesinin seki-
zinci f kras  uyar nca yap lan garameten da t m  sonras nda 
Fon pay na dü en k sm , yukar daki nedene dayan larak Fon 
taraf ndan haklar nda takibat ba lat lm  ki ilerin ve banka-
n n Devlete ve sosyal güvenlik kurulu lar na olan 6183 say l  
Kanun kapsam ndaki borçlar na ödenmek üzere bir hesapta 
toplan r. Bankan n ve bu madde kapsam ndaki ki ilerin, Dev-
lete ve sosyal güvenlik kurulu lar na olan 6183 say l  Kanun 
kapsam ndaki borçlar n n ödenmesinden sonra kalan tutar, 
Fon alaca na mahsup edilir. Bu madde hükmü, maddenin yü-
rürlü e girdi i tarihten önce yap lan sat lar için de uygulan r.

GEÇ C  Madde 25.30- Bu maddenin yürürlü e girdi i ta-
rihten önce Fon taraf ndan sat  ilân  verilmi , sat  gerçek-
le mi  ancak ihale bedelinin alacakl lara da t m  sonuçlan-
mam  sat lar ile 31/12/2006 tarihine kadar ilân edilecek sa-
t lar kapsam nda yap lacak teslimlerde, 3065 say l  Katma 
De er Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaral  
f kras n n (m) bendi uyar nca istisna uygulanacak k sm n he-
saplanmas nda, 5411 say l  Kanunun bu maddenin yürürlü e 
girdi i tarihten önceki hükümlerine göre Fona intikal etmesi 
gereken tutar esas al n r.
29 5472 say l  Kanun ile eklenmi tir.
30 5472 say l  Kanun ile eklenmi tir.
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Geçici Madde: 26

GEÇ C  Madde 26.31 - 6183 say l  Kanunun 35 inci madde-
si; Fon taraf ndan devral nan irketlerde Fon aleyhine, 6183 
say l  Kanunun mükerrer 35 inci maddesi; Fonun veya Fon 
personelinin kayy m s fat  ile atand  irketlerde Fon ve Fon 
personeli aleyhine, bu Kanun ve mülga Bankalar kanunlar  
kapsam nda banka ve irketlerde Bakan, Kurul veya Fon Ku-
rulu taraf ndan görevlendirilen ki iler aleyhine uygulanmaz.

Temettü hariç ortakl k haklar  ile yönetim ve denetimi Fona 
intikal eden ve/veya bankac l k i lemleri yapma ve mevdu-
at kabul etme izin ve yetkileri ili kili Bakan, Bakanlar Kurulu 
veya Kurul taraf ndan kald r larak tasfiyeleri Fon eliyle yürü-
tülen veya Fon taraf ndan tasfiye i lemleri ba lat lan bankalar 
hakk nda ba lat lan i lemler sonuçlan ncaya ve her türlü Fon 
alacaklar  tahsil edilinceye kadar, yönetim ve denetimi Fon ta-
raf ndan devral nan banka ve irketlerin eski yöneticileri hak-
k nda 6183 say l  Kanunun 35 inci maddesi ile mükerrer 35 
inci maddesinin uygulanmas nda, ilgili kanun ve mevzuat veya 
ana sözle meleri uyar nca temsile yetkilendirilmi  veya tüzel 
ki ilerin yetkili organlar nca temsil yetkisi verilmi  ki i veya 
ki iler ile tüzel ki ili i olmayan te ekkülü idare edenlerden,

a) Fon bankalar n n; yönetim ve denetimine sahip oldu u 
i tiraklerinden, hâkim orta  olan tüzel ki ilerden, gerçek ve 
tüzel ki i hâkim ortaklar n n hâkim ortak oldu u irketlerden, 
bu ki iler ad na hareket eden veya onlar hesab na kendi ad -
na para, mal veya hak edinen irketlerden olan Fon alacak-
lar nda, banka kayna n n kullan ld /kulland r ld  tarihten 
itibaren borcun devam etti i dönem boyunca,

b) Fon bankalar n n kurumsal kredilerinden kaynaklanan 
Fon alacaklar nda, kredinin kat edildi i tarihten itibaren bor-
cun devam etti i dönem boyunca,
31 5766 say l  Kanun ile eklenmi tir.
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Geçici Madde: 26, 27, 28

c) Fon gelirlerinden kaynaklanan alacaklarda, Fon ala-
ca n n ilgili kurulu a tebli  edildi i tarihten itibaren borcun 
devam etti i dönem boyunca,
kanuni temsilci s fat n  haiz ki iler kanuni temsilci olarak addedilir.

GEÇ C  Madde 27.32- Bu Kanun ve mülga Bankalar ka-
nunlar  hükümlerine göre, Fonun mülkiyetine geçen veya Fon 
taraf ndan sat  yap larak al c  ad na tescili yap lan ta nmaz-
larda borçlu veya üçüncü ah slar bulunmakta ise, bu ki ile-
re, onbe  (15) gün içinde ta nmaz n tahliye edilmesini ihtar 
eden tahliye emri tebli  edilir. Ta nmaz n bu müddet içinde 
tahliye edilmemesi halinde, gerekti inde kolluk kuvveti yard m  
da al narak borçlu veya üçüncü ah s ta nmazdan ç kar larak 
ta nmaz n tahliyesi Fon taraf ndan gerçekle tirilir. Tahliyeye 
ili kin masraflar ta nmaz n yeni maliki taraf ndan kar lan r.

Fon taraf ndan bu Kanun ve mülga Bankalar Kanunla-
r  hükümlerine göre yap lan veya yap lm  olan sat larda, 
sat  artnamesi veya eklerinde belirtilen süre içinde tahliye 
taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde de bu maddenin 
birinci f kras  hükümleri uygulan r. Bu takdirde 15 günlük süre 
ta nmaz n tahliyesine ili kin olarak sat  artnamesi ve ekle-
rinde belirtilen sürenin bitiminde ba lar. Fonun, taahhüt ihlali 
sebebiyle al c dan tazminat isteme hakk  sakl d r.

GEÇ C  Madde 28.33- Risk Merkezinin çal ma usûl ve 
esaslar  bu maddenin yay m  tarihinden itibaren en geç bir y l 
içinde ek 1 inci maddenin 5 inci ve dokuzuncu f karalar nda be-
lirtilen usûl çerçevesinde Türkiye Bankalar Birli ince belirlenir.

Bu Kanuna göre kurulan Risk Merkezi faaliyete geçinceye 
kadar, Merkez Bankas  bünyesinde bulunan Risk Merkezi 

32 5472 say l  Kanun ile eklenmi tir.
33 6111 say l  Kanun ile eklenmi tir.
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Geçici Madde: 29, Madde: 170, 171

14/1/1970 tarihli ve 1211 say l  Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankas  Kanununun yürürlükten kald r lan 44 üncü maddesi 
hükümleri uyar nca faaliyetlerini yürütür.

Merkez Bankas  nezdindeki Risk Merkezi bilgileri, bu Ka-
nuna göre kurulan Risk Merkezine aktar l r.

GEÇ C  Madde 29.34- Kurumun merkezinin stanbul’a ta-
nmas na ili kin i  ve i lemler tamamlan ncaya kadar Kuru-

mun idare merkezi Ankara’dad r. Merkezin nakli, iki y l içinde 
tamamlan r. Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatmaya yetkilidir.

Yürürlük
Madde 170.- Bu Kanunun; 90 ve 91 inci maddeleri bu Ka-

nunun yay m  tarihinden itibaren iki ay içinde, 168 inci mad-
desinin (B), (C), (D) ve (E) f kralar  1.1.2006 tarihinde, di er 
maddeleri yay m  tarihinde yürürlü e girer.

Yürütme35-36

Madde 171.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

34 6111 say l  Kanun ile eklenmi tir.
35 5754 say l  Kanun’un 54’üncü maddesi ile 5510 say l  Kanun’un 90’ nc  

maddesine eklenen f kra uyar nca, kurulu lar Kamu idareleri ile döner 
sermayeli kurulu lar ve 5411 say l  Bankac l k Kanunu kapsam ndaki 
kurulu lar, kanunla kurulan kurum ve kurulu lar, ihale yolu ile yapt rd k-
lar  her türlü i leri üstlenenleri ve bunlar n adreslerini onbe  gün içinde 
Kuruma bildirmekle yükümlü tutulmu tur.

36 5754 say l  Kanun’un 59’uncu maddesi ile 5510 say l  Kanun’un 100’üncü 
maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir.

 Madde 100 - 5411 say l  Bankac l k Kanunu kapsam ndaki kurulu lar, 
döner sermayeli kurulu lar ile di er gerçek ve tüzel ki iler do rudan, 
münferit olarak bilgi ve belge istenmesi hariç olmak üzere kamu ida-
releri ile kanunla kurulan kurum ve kurulu lar ise Kurumla yap lacak 
protokoller çerçevesinde, Devletin güvenli i ve temel d  yararlar na 
kar  a r sonuçlar do uracak hâller ile özel hayat ve aile hayat n n 
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Madde: 171

gizlili i ve savunma hakk na ili kin hükümler sakl  kalmak kayd yla özel 
kanunlardaki yasaklay c  ve s n rlay c  hükümler dikkate al nmaks z n 
gizli dahi olsa Kurum taraf ndan ki ilerin sosyal güvenli inin sa lanmas ,

 6183 say l  Kanuna göre Kurum alacaklar n n takip ve tahsili ile bu Ka-
nun kapsam nda verilen di er görevler ile s n rl  olmak üzere istenecek 
her türlü bilgi ve belgeyi sürekli ve/veya belli atal klarla vermeye, bilgi-
lerin elektronik ortamda görüntülenmesini sa lamaya, görüntülenen 
bu bilgilerin güvenli ini sa lamaya, muhafaza etmek zorunda oldukla-
r  her türlü belge ile vermek zorunda olduklar  bilgilere ili kin mikrofi , 
mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kay tlar n  ve 
bu kay tlara eri im veya kay tlar  okunabilir hale getirmek için gerek-
li tüm sistem ve ifreleri incelemek için ibraz etmeye mecburdurlar.

 Bu madde kapsam nda ilgili ki i, kurum ve kurulu lar Kurumun belirleye-
ce i süre içerisinde söz konusu talebe cevap vermek ve gereken kolay-
l  göstermekle yükümlüdürler.

 Kurum, bu Kanun gere i verilecek her türlü belge veya bilginin inter-
net, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek 
ve tüzel ki ileri zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü 
belge, bildirge ve taahhütnameyi di er kamu idarelerine ait formlar-
la birle tirmeye, söz konusu belgeleri kamu idarelerinin internet ve 
elektronik bilgi i lem ortam ndan almaya, bu idarelere yap lacak bil-
dirimleri Kuruma verilmi  saymaya, bu Kanunun uygulamas  ile ilgili 
i veren, sigortal  ve di er kurum, kurulu  ve ki ilerin talepleri üzerine 
veya re’sen düzenleyece i her türlü bilgi ve belgeyi bilgi i lem orta-
m nda olu turmaya, bu ekilde haz rlanacak olan bilgi ve belgelerin 
sadece internet ve benzeri ileti im ortam ndan ilgili ki ilere verilmesini 
kararla t rmaya yetkilidir. Elektronik ortamda haz rlanacak bilgi ve bel-
geler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerlidir.

 Belge veya bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortamda göndermekle 
zorunlu tutulan gerçek ve tüzel ki ilerin, Kurumun bilgi i lem sistemle-
rinin herhangi bir nedenle hizmet d  kalmas  sonucu belge ve bilgiyi, 
bu Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi 
ve muhteviyat  primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi halinde, 
sorunlar n ortadan kalkt  tarihi takip eden be inci i gününün sonuna 
kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyat  primleri de ayn  sürede 
Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine 
getirmi  kabul edilir.

 Bu maddenin uygulanmas  ile ilgili usûl ve esaslar, Kurum taraf ndan 
ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir.”



205

(I) SAYILI CETVEL

KURUMU: 
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

SINIF UNVAN DERECE ADET
G H Ba kan Yard mc s 1 3
G H Ba kanl k Mü aviri 1 5
G H Daire Ba kan 1 10
G H K demli Bankalar Yeminli Murak b 1 30
G H K demli Bankac l k Ba uzman 1 20
G H Bankalar Yeminli Ba murak b 1 9
G H Bankac l k Ba uzman 1 4
G H Ba uzman 1 8
G H Kurum Uzman 1 4
G H Müdür 1 2
AH Avukat 1 1
SH Doktor 1 1
G H Uzman 1 5
G H ef 1 3
G H Dava Takip Memuru 1 1
G H Sekreter 1 1
G H BankalarYeminli Ba murak b 2 8
G H Bankac l k Ba uzman 2 4
G H Ba uzman 2 4
G H Kurum Uzman 2 8
G H Müdür 2 2
G H Uzman 2 2
G H Savunma Uzman 2 1
G H ef 2 2
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G H Memur 2 2
G H Sekreter 2 1
G H oför 2 2
G H Bankalar Yeminli Ba murak b 3 13
G H Bankac l k Ba uzman 3 12
G H Bankalar Yeminli Murak b 3 20
G H Bankac l k Uzman 3 10
G H Ba uzman 3 4
G H Kurum Uzman 3 4
G H Uzman 3 5
G H ef 3 1
G H Memur 3 2
G H Sekreter 3 3
G H Bankalar Yeminli Murak b 4 30
G H Bankac l k Uzman 4 10
G H Kurum Uzman 4 7
G H Avukat (Kurum Uzman ) 4 1
AH Avukat 4 1
TH Mühendis 4 1
G H Uzman 4 3
G H ef 4 3
G H Memur 4 7
G H Sekreter 4 2
G H oför 4 4
YH Hizmetli 4 1
G H Bankalar Yeminli Murak b 5 30
G H Bankac l k Uzman 5 15
G H Bankac l k Uzman Yard mc s 5 2
G H Kurum Uzman 5 4
G H Uzman 5 5
G H ef 5 1
G H Santral Memuru 5 1
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G H Memur 5 1
G H Sekreter 5 1
G H oför 5 4
YH Da t c 5 1
G H Bankalar Yeminli Murak b 6 45
G H Bankac l k Uzman 6 40
G H Hukuk Uzman 6 10
G H Bili im Uzman 6 15
G H Bankac l k Uzman Yard mc s 6 5
G H Kurum Uzman 6 4
AH Avukat 6 1
TH Mimar 6 1
G H Mütercim-Tercüman 6 2
G H ef 6 3
G H Kütüphaneci 6 1
G H Sekreter 6 2
TH Teknisyen 6 2
G H oför 6 2
YH Da t c 6 1
G H BankalarYeminli Murak b 7 45
G H Bankac l k Uzman 7 30
G H Hukuk Uzman 7 10
G H Bili im Uzman 7 15
G H Bankalar Yeminli Murak p Yard mc s 7 10
G H Bankac l k Uzman Yard mc s 7 5
G H Kurum Uzman 7 5
AH Avukat 7 1
G H Mütercim-Tercüman 7 4
SH Doktor 7 1
G H ef 7 2
G H Kütüphaneci 7 1
G H Memur 7 1
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G H Sekreter 7 10
TH Teknisyen 7 2
G H oför 7 3
G H Bankalar Yeminli Murak p Yard mc s 8 30
G H Bankac l k Uzman Yard mc s 8 23
TH Mühendis 8 4
G H Memur 8 3
G H Sekreter 8 9
TH Teknisyen 8 3
G H oför 8 1
G H BankalarYeminli Murak p Yard mc s 9 45
G H Bankac l k Uzman Yard mc s 9 20
G H Hukuk Uzman Yard mc s 9 15
G H Bili im Uzman Yard mc s 9 30
AH Avukat 9 3
G H Mütercim-Tercüman 9 4
G H Dava Takip Memuru 9 2
G H Memur 9 5
G H oför 9 2
G H Santral Memuru 10 1
SH Hem ire 10 1
G H oför 10 1
G H Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10 1
TH Teknisyen 12 3
SH Hem ire 12 1
YH Da t c 12 2
G H Koruma ve Güvenlik Görevlisi 12 4
G H Santral Memuru 13 2
G H Memur 13 2
YH Da t c 13 3
YH Hizmetli 13 4

GENEL TOPLAM 851
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(II) SAYILI CETVEL
KURUMU: TASARRUF MEVDUATI S GORTA 

FONU
SINIFI UNVANI DERECES ADET
G H Ba kan Yard mc s 1 2
G H Daire Ba kan 1 10
G H Ba kanl k Mü aviri 1 5
G H Müdür 1 2
G H Müdür 3 1
G H Müdür 4 1
G H Denetçi 1 2
G H Denetçi 2 2
G H Denetçi 3 1
G H Denetçi 4 1
G H Denetçi 5 1
G H Denetçi 6 3
G H Denetçi 7 5
G H Denetçi Yard mc s 7 1
G H Denetçi Yard mc s 8 4
G H Denetçi Yard mc s 9 5
AH Avukat 1 3
AH Avukat 2 2
AH Avukat 3 3
AH Avukat 4 5
AH Avukat 5 17
AH Avukat 6 14
AH Avukat 7 30
AH Avukat 8 32
AH Avukat 9 24
G H Uzman 1 15
G H Uzman 2 15
G H Uzman 3 16
G H Uzman 4 30
G H Uzman 5 30
G H Uzman 6 40
G H Uzman 7 40
G H Uzman Yard mc s 8 40
G H Uzman Yard mc s 9 13

GENEL TOPLAM 415
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(III) SAYILI CETVEL
KURUMU: TASARRUF MEVDUATI S GORTA 

FONU
POZ SYON UNVANI ADED
darî Personel 120
Destek Personeli 35
TOPLAM 155

5411 Say l  Bankac l k Kanunu’nun 4389 Say l  
Bankalar Kanununa Kar l k Gelen Maddeleri

 
5411, Madde 4389, Madde

B R NC  KISIM
Genel Hükümler

Madde 1 Amaç Md. 1-1
Madde 2 Kapsam Md. 1-2
Madde 3 Tan mlar ve k saltmalar Md. 2

Md. 10-2/b
Madde 4 Faaliyet konular .....
Madde 5 Dolayl  pay sahipli i .....

K NC  KISIM
zne Tabi lemler

B R NC  BÖLÜM
Kurulu  ve Faaliyet zinleri

Madde 6 Kurulu  veya Türkiye’de ube 
ve temsilcilik açma izni

Md. 7-1
Md. 7-5
Md. 9-6/c

Madde 7 Kurulu  artlar Md. 7-2
Md. 20-2
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Madde 8 Kurucularda aranan artlar Md. 7-2/b
Madde 9 Merkezi yurtd nda bulunan 

bankalar n Türkiye’de ube 
açma artlar

Md. 7-3

Madde 10 Faaliyet izni Md. 7-4
Madde 11 Kurulu  izninin iptali Md. 7-1
Madde 12 Faaliyet izninin iptali veya 

s n rland r lmas
Md. 7-4

Madde 13 Yurtiçinde ube açma Md. 9-6/a
Madde 14 S n r ötesi faaliyetler Md. 9-6/b

Md. 12-1/d
Madde 15 Ba ms z denetim, de erleme, 

derecelendirme ve destek 
hizmeti kurulu lar n n 
yetkilendirme izni

.....

K NC  BÖLÜM
Ana Sözle meye li kin Hükümler

Madde 16 Ana sözle me de i iklikleri Md. 8-1
Madde 17 Sermaye art r mlar Md. 8-1
Madde 18 Pay edinim ve devirleri Md. 8-2

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birle me, Bölünme, Hisse De i imi ve radi Tasfiye
Madde 19 Birle me, bölünme ve hisse 

de i imi
Md. 18-1

Madde 20 radi tasfiye Md. 18-2

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
zin Ba vurular n n Reddi

Madde 21 zin ba vurular n n izni .....
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurumsal Yönetim

B R NC  BÖLÜM
Yönetim

Madde 22 Kurumsal yönetim ilkeleri .....
Madde 23 Yönetim kurulu Md. 9-1/a
Madde 24 Denetim komitesi .....
Madde 25 Genel müdür ve yard mc lar Md. 9-2

Md. 9-3
Madde 26 Çal ma ve imza yetkisi yasa Md. 9-5
Madde 27 Yemin ve mal beyan Md. 9-1/b
Madde 28 Karar defteri .....

K NC  BÖLÜM
ç Sistemler

Madde 29 ç sistemlere ili kin 
yükümlülükler

Md. 9-4

Madde 30 ç kontrol sistemi .....
Madde 31 Risk yönetimi sistemleri .....
Madde 32 ç denetim sistemi .....

      
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkili Kurulu lar

Madde 33 Ba ms z denetim kurulu lar Md. 13-2
Madde 34 De erleme ve derecelendirme 

kurulu lar
.....

Madde 35 Destek hizmet kurulu lar .....
Madde 36 Sorumluluk sigortas .....

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Finansal Raporlama

Madde 37 Muhasebe ve raporlama 
sistemi

Md. 13-1
Md. 13-3
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Madde 38 Konsolide finansal raporlar Md. 13-4
Madde 39 Finansal raporlar n 

imzalanmas , sunulmas , ilan  
ve denetimi

.....

Madde 40 Y ll k faaliyet raporu .....
Madde 41 Sorumluluk .....
Madde 42 Belgelerin saklanmas Md. 13-5

DÖRDÜNCÜ KISIM
Koruyucu Hükümler

B R NC  BÖLÜM
Özkaynaklar ve Standart Oranlar

Madde 43 Koruyucu düzenlemeler Md. 13-4
Madde 44 Ödenmi  sermaye, yedek 

akçeler ve özkaynak
Md. 2

Madde 45 Sermaye yeterlili i .....
Madde 46 Likidite yeterlili i .....
Madde 47 A mlar n giderilmesi .....

K NC  BÖLÜM
Krediler ve Risk Grubu

Madde 48 Krediler Md. 11-1
Md. 20-6/a

Madde 49 Risk grubu .....
Madde 50 Dahil olunan risk grubu ve 

mensuplara kredi kulland rma 
ko ullar

Md. 11-9
Md. 11-10

Madde 51 Kredi açma Md. 9-1/c
Madde 52 Kredilerin izlenmesi Md. 11-11
Madde 53 Kar l klar ve teminatlar Md. 11-12
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
S n rlamalar

Madde 54 Kredi s n rlar Md. 11-2
Md. 11-3
Md. 11-4
Md. 11-5

Madde 55 Kredi s n rlamalar na tabi 
olmayan i lemler

Md. 11-6

Madde 56 Ortakl k paylar na ili kin 
s n rlamalar

Md. 12-1

Madde 57 Gayrimenkul ve emita üzerine 
i lemler

Md. 12-2

Madde 58 Sand k ve vak flara ili kin 
i lemler

.....

Madde 59 Ba  s n rlar .....

BE NC  KISIM
Mevduata ve Kat l m Fonu Toplamaya li kin Hükümler
Madde 60 Mevduat ve kat l m fonu kabulü Md. 10-1
Madde 61 Mevduat n ve kat l m fonunun 

çekilmesi
Md. 10-3

Madde 62 Zamana m Md. 10-4
Madde 63 Mevduat n ve kat l m fonunun 

sigortalanmas
Md. 15-1
Md. 15-6/a
Md. 10-2/c
Md. 15-6/c
Ek Madde 1

Madde 64 Sigorta kapsam  d nda kalan Md. 15-6/b

ALTINCI KISIM
Denetim ve Al nacak Önlemler

Madde 65 Denetim .....
Madde 66 Konsolide denetim .....
Madde 67 Önlem al nmas n  gerektiren 

haller
Md. 14-1
Md. 14-2
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Madde 68 Düzeltici önlemler Md. 14-1
Md. 14-2

Madde 69 yile tirici önlemler Md. 14-1
Md. 14-2

Madde 70 K s tlay c  önlemler Md. 14-1
Md. 14-2

Madde 71 Faaliyet izninin kald r lmas  
veya Fona devir

Md. 14-3

Madde 72 Sistemik riske kar  al nacak 
önlemler

.....

YED NC  KISIM
Kanuni Yükümlülükler

Madde 73 S rlar n saklanmas Md. 22-8
Md. 22-9
Md. 22-10

Madde 74 tibar n korunmas Md. 22-7
Madde 75 Etik ilkeler .....
Madde 76 Mü teri haklar Md. 20-4

SEK Z NC  KISIM
Kalk nma ve Yat r m Bankalar  ve Finansal Holding 

irketi

Madde 77 Kalk nma ve yat r m 
bankalar na ili kin hükümler

Md. 20-2

Madde 78 Finansal holding irketi .....

DOKUZUNCU KISIM
Kurulu  Birlikleri

Madde 79 Türkiye Bankalar Birli i ve 
Türkiye Kat l m Bankalar  Birli i

Md. 19-1
Md. 19-2
Md. 20-6/b
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Madde 80 Birliklerin görev ve yetkileri Md. 19-1
Md. 20-6/b

Madde 81 Organlar ve statü Md. 19-3
Md. 19-4
Md. 19-5
Md. 20-6/b

ONUNCU KISIM
Bankac l k Düzenleme ve Denetleme 

Kurumuna li kin Hükümler

 B R NC  BÖLÜM
 Bankac l k ve Düzenleme Kurumu

Madde 82 Kurulu  ve ba ms zl k Md. 3-1
Md. 3-8
Md. 6-4

K NC  BÖLÜM
Bankac l k ve Düzenleme Kurulu

Madde 83 Bankac l k ve Düzenleme 
Kurulu

Md. 3-3

Madde 84 Üyelerin atanmas Md. 3-3
Md. 6-5
Md. 3-6

Madde 85 Ba kan ve üyelerin görev 
süreleri

Md. 3-4
Md. 3-4

Madde 86 Yasaklar Md. 3-5
Md. 3-8

Madde 87 Kurulun çal ma esaslar Md. 3-7
Md. 24-5

Madde 88 Kurulun görev ve yetkileri .....

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ba kanl k Te kilat

Madde 89 Ba kan .....
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Madde 90 Ba kan yard mc lar Md. 4-1
Md. 5-6

Madde 91 Kurumun hizmet birimleri Md. 4-2/a
Madde 92 Kurum personeli Md. 4-2/b,c,d

Md. 5-5
Md. 5-7
Md. 5-8
Md. 6-5

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Madde 93 Kurumun görev ve yetkileri Md. 3-1
Md. 3-11

Madde 94 Sektörün geli tirilmesi .....
Madde 95 Yerinde denetim ve gözetim Md. 5-1

Md. 5-2
Md. 5-3
Md. 5-4
Md. 5-7

Madde 96 Bilgi ve belge isteme Md. 3-9
Md. 5-4
Md. 13-4

Madde 97 effafl k ve hesap verebilirlik Md. 3-2
Madde 98 Kurumlararas  i birli i Md. 3-9

Md. 3-10
Madde 99 Finansal Sektör Komisyonu .....
Madde 100 E güdüm Komitesi .....

BE NC  BÖLÜM
Çe itli Hükümler

Madde 101 Kurumun bütçesi, hesap ve 
harcamalar n denetimi

Md. 6-3

Madde 102 Ücretler, mali ve di er sosyal 
haklar

Md. 6-2
Md. 6-1
Md. 6-6
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Madde 103 Kurul üyelerinin görevden 
ayr lmas

Md. 6-1/c

Madde 104 Kurul üyeleri ile Kurum 
personelinin cezai ve hukuki 
sorumlulu u

Md. 3-8

Madde 105 Kurul kararlar na kar  yarg  
yolu

Md. 20-5/a,b

ONB R NC  KISIM
Faaliyet zni Kald r lan ve Fona Devredilen 

Bankalara li kin Hükümler
Madde 106 Faaliyet izninin kald r lmas Md. 16

Md. 20-2
Md. 20-6/a

Madde 107 Fona devredilen bankalar ile 
ilgili hükümler

Md. 14-5
Md. 14-6

Madde 108 Banka kaynaklar n n istismar Md. 15-7/b
Madde 109 Faaliyet izni kald r lan veya 

Fona devredilen bankalara 
ili kin ortak hükümler

Md. 14-5/b

Madde 110 ahsi sorumluluk Md. 17

ON K NC  KISIM
Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonuna li kin Hükümler

B R NC  BÖLÜM
Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonu

Madde 111 Fonun kurulu  ve ba ms zl .....

K NC  BÖLÜM
Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonu Kurulu

Madde 112 Tasarruf Mevduat  Sigorta Fonu 
Kurulu

Md. 15-4

Madde 113 Fon Kurulu üyelerinin atanmas .....
Madde 114 Fon Kurulu Ba kan ve 

üyelerinin görev süreleri
Md. 15-4
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Madde 115 Fon Kurulu Ba kan ve üyeleri 
ile Fon personeline ili kin 
yasaklar

.....

Madde 116 Fon Kurulunun çal ma esaslar Md. 15-4
Madde 117 Fon Kurulunun görev ve 

yetkileri
.....

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ba kanl k Te kilat

Madde 118 Fon Ba kan .....
Madde 119 Fon ba kan yard mc lar .....
Madde 120 Fonun hizmet birimleri ......
Madde 121 Fon personeli Md. 15-4

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Madde 122 Fonun görev ve yetkileri Md 15-1
Madde 123 Fonun bilgi ve belge isteme 

yetkisi
Md. 15-8

BE NC  BÖLÜM
Çe itli Hükümler

Madde 124 Fonun hesap ve harcamalar n n 
denetimi

.....

Madde 125 Fon Kurulu Ba kan ve üyeleri 
ile Fon personelinin ücretleri, 
mali ve di er sosyal haklar

.....

Madde 126 Fon Kurulu üyelerinin görevden 
ayr lmas

.....

Madde 127 Fon Kurulu üyeleri, Fon 
personeli, Fonun atad  
veya Fonu temsilen seçilen 
yöneticilerin, iflas idare 
memurlar n n ve Fon 
personelinin sorumluluklar

Md. 24-6

Madde 128 Fon Kurulu kararlar na kar  
yarg  yolu

.....
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Madde 129 Fonun bütçesi .....
Madde 130 Fonun gelirleri Md. 15-2
Madde 131 Fonun borçlanma ve avans 

yetkisi
Md. 15-2
Md. 15-5

ALTINCI BÖLÜM
Takip ve Tahsil Usulleri

Madde 132 Fon alacaklar n n takip ve 
tahsiline ili kin yetki ve usüller

Md. 15-3

Madde 133 Sorumluluk davalar na ili kin 
istisnai yetkiler

Md. 14-7

Madde 134 Fonun alacaklar n n tahsilini 
ili kin di er yetkiler

Md. 15-7
Ek Md. 2
Ek Md. 4

Madde 135 Sigortaya tabi mevduat ve 
kat l m fonu tutar n n eksik 
beyan  halinde uygulanacak 
takip ve tahsil usülleri

Ek Madde 1

Madde 136 Fon alacaklar n n yasal teminat Md. 15-10
Madde 137 spat külfeti Md. 17/a
Madde 138 Fon alacaklar n n takip ve 

tahsiline ili kin istisnalar
Md. 15-9

Madde 139 Fonun i tirakleri ile ilgili yetkileri Md. 14-6/c
Madde 140 Fon ve faaliyet izni kald r lan 

bankalara ili kin mali istisnalar
Md. 14-5/c
Md. 15-3

Madde 141 Zamana m Ek Md. 3
Madde 142 Görevli ve yetkili mahkeme Md. 14-5/d

Md. 15/a
Madde 143 Varl k yönetim irketi Md. 14-6/c

ONÜÇÜNCÜ KISIM
Di er Hükümler

Madde 144 Faiz oranlar  ile di er 
menfaatler

Md. 20-1

Madde 145 Parasal tutarlar Md. 20-3
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ONDÖRDÜNCÜ KISIM
Yapt r mlar, Soru turma ve Kovu turma Hükümleri

B R NC  BÖLÜM
dari Para Cezalar

Madde 146 Kurulu lara ili kin idari para 
cezalar

Md. 21-1

Madde 147 lgili ki ilere ili kin idari para 
cezalar

.....

Madde 148 S n rlamalara, kararlara ve 
düzenlemelere ayk r  hareketler 
dolay s yla idari para cezalar

Md. 24-5

Madde 149 Savunma hakk  ve kapatma 
karar

Md. 21-2
Md. 21-3

K NC  BÖLÜM
Suçlar

Madde 150 zinsiz faaliyette bulunmak Md. 22-1
Madde 151 Mevduat ve kat l m fonu 

sahiplerinin haklar n  engellemek
Md. 22-2

Madde 152 Düzeltici, iyile tirici ve k s tlat c  
önlemleri almak

Md. 22-2

Madde 153 Yetkili merciler ile denetim 
görevlilerince istenen bilgi 
ve belgeleri vermemek 
ve görevlerini yapmalar n  
engellemek

Md. 22-5

Madde 154 Belgelerin saklanmas  
yükümlülü üne ayk r  davranmak

.....

Madde 155 Gerçe e ayk r  beyanda 
bulunmak

Md. 22-6

Madde 156 lemlerin kay t d  
b rak lmas  ve gerçe e ayk r  
muhasebele tirme

.....

Madde 157 Sistemi engelleme, bozma, 
verileri yok etme veya 
de i tirme

.....
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Madde 158 tibar n zedelenmesi Md. 22-7
Madde 159 S rlar n aç klanmas Md. 22-8

Md. 22-9
Md. 22-10

Madde 160 Zimmet Md. 22-3
Md. 22-4

Madde 161 Di er kanunlara ayk r l klar Md. 22-11
Md. 23

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kovu turma Usulü

Madde 162 Yaz l  ba vuru ve müdahale Md. 24-1
Madde 163 tiraz ve bildirim Md. 24-2
Madde 164 Özel görev .....
Madde 165 Bilirki i incelemesi Md. 24-7
Madde 166 Özel soru turma ve kovu turma Md. 24-3
Madde 167 nfaz Md. 24-4

ONBE NC  KISIM
Son Hükümler

Madde 168 Kald r lan ve de i tirilen 
hükümler

Md. 25

Madde 169 Mülga kanunlara yap lan at flar Md. 23-5
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Geçici Madde 1
Geçici Madde 2
Geçici Madde 3
Geçici Madde 4
Geçici Madde 5
Geçici Madde 6
Geçici Madde 7
Geçici Madde 8
Geçici Madde 9
Geçici Madde 10
Geçici Madde 11
Geçici Madde 12 
Geçici Madde 13
Geçici Madde 14
Geçici Madde 15
Geçici Madde 16
Geçici Madde 17
Geçici Madde 18
Geçici Madde 19
Geçici Madde 20
Geçici Madde 21
Geçici Madde 22
Geçici Madde 23
Geçici Madde 24
Geçici Madde 25

GM 2
4672,GM 2-a
.....
.....
4491, GM 1
GM 2-h
.....
.....
GM 1-e,f,g
.....
Md. 9-1/b
5020, GM 3
Ek Md. 5,
Ek Md. 6
5020, GM 2
.....
.....
.....
.....
.....
Md. 6-1
.....
.....
.....

Madde 170 Yürürlük Md. 26
Madde 171 Yürütme Md. 27

(I) SAYILI CETVEL
Kurumu: Bankac l k Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu
(II) SAYILI CETVEL
Kurumu: Tasarruf Mevduat  
Sigorta Fonu
(III) SAYILI CETVEL
Kurumu: Tasarruf Mevduat  
Sigorta Fonu

Geçici  Madde  26 .....
Geçici  Madde  27 .....
Geçici  Madde  28 .....
Geçici  Madde  29 .....
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