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I- Yrirtirli.ikten kaldrrrlan Bankalar Kanununun lS.maddesinde diizenlenen TMSF, 5020 sayrh Kanunla yaprlan defiqiklikten dnce, BDDK bi.inyesindeydi.lS.maddenin 4.frkrasrmn rinceki diizenlemesine gtire; TMSB Kurulca (BDDK) hazrrlanacak Fon Yrinetmeli[i dahilinde Kurum tarafrndan
idare ve temsil olunmaktaydr. TMSF'nin karar orgam olan FonYijnetim Kurulu ise, Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurulu Baqkam, ikinci Baqkan ve Kurulun kendi iiyeleri arasrndan seqecegiiiq iiye ile Kurulca belirlenecek Fon Baqkan Yardrmcrsr ve Kurum Bagkan Yardrmcrsrndan oluqmaktaydr.
Bankalar Kanununda yaprlan defiqiklikle TMSF, BDDK bi.inyesinden
grkarrlarak bir kamu ttizel kiqisinin bir baqka kamu tiizel kiqisi tarafrndan
idare ve temsil olunmasr uygulamasrna son verilmiqtir. BDDKmn gdrev ve
yetkilerinin iinemi gtiz rintnde bulundurulduiunda, yeni drizenlemenin hizmet gereklerine de uygun oldufu agrktrr. Aynca, hisseleri TMSF'ye devredilen banka sayrslmn goklufu, bankacrhk sektbriinii diizenlemek ve denetlemekle gdrevli olan Kurumu, aJml zamanda banka ytineticisi de yapmrq olacaktr. TMSF'nin BDDK'dan aynlmasr bu garip durumu da ortadan kaldrrmrqtrr. Hisseleri dewahnan bankalann tasfiyesi, baqka bankalara devri, sigorta kapsamrndaki mevduatrn tjdenmesi ve ridenen paralann banka ortaklanndan tahsili gibi alrr ve yofun iq yrikiiniin BDDK tarafrndan ytriittilmesi de sa!'hkh olmayacaktr.
5411 sayrh,lg.10.2005tarihli, Bankacrhk Kanunu da aym sistemi siirdiirerek, TMSF'yi ayrr bir kamu tiizel kiqisi olarak diizenlemiq ve ba$msrzh$m vurgulamrqtrr. Kanunun 111.maddesine grire: "Tasarruf sahiplerinin
hak ve menfaatlerinin korunmasr amacryla, mevduatrn ve katrhm fonlarrmn sigorta edilmesi, Fon bankalarrmn yrinetilmesi, mali btinyelerinin griqlendirilmesi, yeniden yaprlandrnlmasr, devri, birlegtirilmesi, satrqr,tasfryesi, Fon alacaklarrmn takip ve tahsili iqlemlerinin yiiriitiilmesi ve sonuglan*
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drnlmasr, Fon varhk ve kaynaklanmn idare edilmesi ve Kanunla verilen di!'er giirevlerin ifasr igin kamu tiizel kiqili$ni haiz, idari ve mali tizerkli$e sahip Tasarruf Mevduatr Sigorta Fonu kurulmuqtur. Fon gtirevini yaparken
bafrmsrzdrr. Fonun kararlan yerindelik denetimine tdbi tutulamaz. Higbir
organ, makam, merci veya kiqi, Fon Kurulunun kararlanm etkilemek amacryla emir ve talimat veremez."
TMSF'nin karar organr Fon Kurulu, yiirtitme orgam ise TMSF Baqkamdrr. Tasarruf Mevduatr Sigorta Fonu Kurulu, Bakanlar Kurulu tarafrndan
atanan, biri baqkan, biri ikinci baqkan olmak iizere yedi iiyeden oluqur. Fon
Kurulu Baqkam Fonun da baqkamdrr(m 112.). Merkezi istanbul'da olan
TMS$ Bakanlar Kurulu karanyla, sayrsr iigii gegmemekkaydryla gtirevlerinin yopun olduf'u illerde temsilcilik ve tahsilat birimi agabilecektir.
Bilindipi izere,2004 senesine kadar faaliyeti durdurulan ve Fon'a devredilen bankalardaki mevduatrn tamamrmn garanti edilmiq olmasr, Ttirkiye ekonomisine a$r yiik getirmigtir. Kamu tarafrndan ddenen miktarrn tahsili igin 5020 sayrh Kanunla yaprlan depiqikliklerle TMSF'nin alacaklann
takip ve tahsitindeki yetkileri arttrrrlmrq; Bankacrhk Kanunu, bu yetkileri
korumuqtur. Aqa[rda, TMSF'nin tahsil ve takip yetkisini diizenleyen hiiktimler incelenecektir.
II- Bankacrhk Kanununun 132. maddesine giire; TMS$ Kanununl30.
maddesinde sayrlan gelirlerinin; 108.1ve 135. maddedeki alacaklann takip
'Banka kaynaklanmn istisman
MADDE 108. - ?1 inci maddenin birinci fikrasrmn (e) bendi hiiktimlerine giire faaliyet izni kaldrnlan veya Fona devredilen bankalann hAkim ortaklan ve yiineticileri, bu Kanunun
pahsi sorumluluga iliqkin hiiktimleri sakh kalmak kaydryla, kullandrklan kaynaklarr ve bu
suretle uiramlan zararlarr Fon tarafrndan verilecek stire igerisinde iade ve tazmin etmekle mtikelleftir.
Bu maddenin uygulanmasrnda, bankalann hAkim ortaklannn ve yiineticilerinin; yiinetim
kurulu, kredi komiteleri, yiineticiler, qubeler ve difer yetkili ve gdrevliler aracrh$yla veya
sair suretlerle, banka kaynaklannr ve varhklanm; rehnetmek, teminat giistermek, agrldrfir
tarih itibanyla kredibilitesi olmadrfr agikdr bulunan kiqilere kredi vermek, karqrhfrnda
kredi temin etmek amacryla kredi kullandrrmak, yuri igi ve yurt drqr banka ve mali kuruIuqlar nezdinde depo ve sair adlarla hesap agtrrmak veya bu hesaplan teminat giistermek
ve sair qekillerde dofrudan veya dolayh olarak kendileri veya baEkalarr Iehine para, mal,
her tiirlii hak ve alacak temini amacryla kullandrklan veya baqkalanna kullandrrdrklan
banka kaynaklarr ve varhklan, dolanh kaynak olarak kullanilmrq sayrlrr.
Bu madde kapsamrnda kullamlan kaynaklar ve maruz kahnan zarar kapsamrnda iade ve
tazmin talebine mesnet teqkil edecekiqlemler ile iade ve tazmine konu edilecek tutarlar, ilgili bankada Kurumca yaprlacak incelemeler sonucu ulaqrlacak tespitler de dikkate ahnarak Fon Kurulunca belirlenir.
Bankamn faaliyet izninin kaldrnlmasr hdlinde Fon tarafrndan verilecek stire igerisinde iade ve tazmin edilemeyen tutarlar Fon alacafr haline gelir ve 6183 sayilr Amme Alacaklanmn Tahsil Usulii Hakkmda Kanun hiikiimlerine g6re takip ve tahsil edilir'
Bankamn Fona devrinden sonra Fon tarafrndan verilecek siire igerisinde kullamlan kaynaklaln ve bu suretle uframlan zarann iade ve tazmin edilmemesi veya Fon tarafindan
uygun gtiriilecek bigimde teminatlandrnlmamasr veya bu ortaklara ait hisselerin Fon tara-
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ve tahsilinde 6183 sayrh Amme Alacaklanmn Tahsil Usulti Hakkrnda Kanun hiiktimlerini uygulayacaktrr. 6L83 sayrh Kanunun Maliye Bakanhlr
tahsil dairesi ve di[er makam, merci ve komisyonlara verdiii yetkiler,
TMSF'ye de tamnmrqtrr. Borglu veya borqlunun mallarr baqka mahallerde
bulunduf"u takdirde, Fon, 6183 sayrh Amme Alacaklanmn Tahsil usulii
Hakkrnda Kanun hiiktimlerini, kendi tahsil dairesi aracrh$ ile uygulayabileceli gibi, tahsil dairesi bulunmayan mahallerde, o mahaldeki Maliye BakanhS tahsil dairesi aracrh[ryla da uygulayabilir.
6183 sayrh Amme Alacaklarrmn Tahsil usulti Hakkrnda Kanun uyannca takip edilen alacaklara iliqkin her ttirlii teminatrn paraya gewilmesinde
6183 sayrh Kanun hiikilmleri uygulanabilir, Aynca Fon, 6183 sayrh Amme
Alacaklarrmn Tahsil Usulii Hakkrnda Kanuna gdre yapacafr satrqlarda; satrq
bedelinin vadeli tahsiline karar verebilir. Ancak, bu durumun ve vadeli satrq
qartlanmn, satrq ildmnda ve satrq qartnamesinde belirtilmesi zorunludur'
Bankacrhk Kanununun 132. maddesi TMSF'ye takip etti[i alacaklar ile
ilgili olarak iskonto da dAhil olmak izere, her tiirlii tasarrufta bulunmak,
sulh olmak, satmak, geri almak, alacaprna mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her ttirhi hak ve alacaklan belirleyecefi koqullar ile devralmak ve alaca$n yeniden itfa plAmna baflanmasr da ddhil olmak iizere borglularla anlaqma yapmak ve borglularla yaptr[r anlaqmalar kapsamrnda Fon
Kurulunca belirlenecek usOl ve esaslar dAhilinde muhafaza tedbiri uygulayrp uygulamamak, dava agrp agmamak veya agrlmrqbulunan hukuk davalanmn yaprlan anlaqma siiresince durdurulmasrm mahkemedenistemek yetkisini tammrqtrr. Ayrrca TMSE borglu gergek kiqiler ile tiizel kigilerin kanuni temsilcileri hakkrnda 5682 sayrh Pasaport Kanununun 22 nci maddesi
hiikiimlerinin uygulanmasr igin talepte bulunabilir.
III- Bankacrhk Kanunu 134. maddesiyle,alacasn tahsilinde gok cinemli bir yetkiyi dtizenlemiqtir. Maddeye gdre: "Fon, alaca['rmn tahsili bakrmrndan yarar gcirmesi halinde ve Fona borglu olup olmadrklarrna bakrlmaksrzrn. Fon bankalanmn;
frndan verilecek stire iginde tigiincti kiEilere devredilmemesi hAlinde bu zarar veya kullanrlan kaynaklaln miktan dikkate ahnmaksrzrn ortaklara ait hisseler bagkaca bir iqleme gerek kalmadan Fona intikal eder. Bu suretle Fona intikal eden sijz konusu hisselerin iigtincii kiqilere satrqrm miiteakip Fon tarafrndan elde edilen tutar h6kim ortaklann bankaya
velveya Fona olan borglanna mahsup edilir'
Bu madde kapsamrnda kullamlan banka kayna$ ve bu suretle u$ramlan zarar, Fon tarafrndan verilen siire iginde iade veya tazmin edilse veya Fon tarafrndan uygun gdriilecek bigimde teminatlandrnlsa dahi bilangoda giiriilen bakiye zarann dzkaynaklan aqtrSmn tesyetkilidir. Biilti ttatitrd" Fon, bankamn faaliyet izninin kaldrnlmasrm Kuruldan istemeye
iangoda g6rtilen zarann iizkaynaklan aSmamasrhAlinde ise, Fon en az beq iiyesinin aym
yiindeki oylanyla ahnan Fon Kurulu karanyla hAkim ortaklar drqrndaki ortaklara ait hisseleri, zarann tidenmiq sermaye tutanndan ddqiilmesi suretiyle hesaplanacak sermaye
esas ahnmak tizere bulunacak bedel iizerinden Fon Kurulunca belirlenecek siire iginde
banka hissedarlanna iidenmesi karqrhgrnda devralmaya yetkilidir'"
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a) Yiinetim ve denetimine sahip oldup"uiqtiraklerinin,
b) Hakim orta$ olan tiizel kiqilerin,
c) Gerqek ve tiizel kiqi hdkim ortaklarrmn hAkim ortak oldu!"u qirketlerin,
d) Yukarrda sayrlan kiqiler adrna hareket eden veya onlar hesabrna
kendi adrna para, mal veya hak edinen qirketlerin ortaklanmn,
Bu maddede belirtilen qirketlerde sahip olduklan hisselerinin tamamrna velveya bir krsmrna iliqkin temettii harig ortakhk haklan ile bu qirketlerin yrinetim ve denetimini dewalmaya ve qirket ana stizleqmesindebelirlenen yiinetim, miidiirler ve denetim kurulu tiyelerinin sayrlanyla bafh kalmaksrzrn ve imtiyazh hisselere dayamlarak atamp atanmadrklanna bakrlmaksrzrn gdrevden almak velveya iiye sayrsrm artrrmak ve/veya eksiltmek
suretiyle bu kurullara tiye atamaya yetkilidir."
Madde, ytinetimine eI konulan qirketlerdeki borglulara ait her trirlii
hakkrn satrqrna imkan tammaktadrr. Ayrrca qirket ve iqtiraklerin ytizde
krrkdokuzundan fazlasr ile bunlara ait her tiirlii mal, hak ve varhklar, gayrimenkullerle ilgili iizel kanunlanndaki krsrtlamalar sakh kalmak kaydryla
yabancr gergek ve tiizel kiqilere satrlabilir.
TMSFye alacak tahsili igin qirketlere el koyma yetkisi veren 134.madde,uzun ve karmaqrk yazrlmrqtrr.2 Yrirtirhikten kaldrnlan 4389 sayrh Ban"Fon, alaca$mn tahsili bakrmrndan yarar gdrmesi hdlinde ve Fona borglu olup olmadrklanna
balolmaksrzrn,Fon bankalarrmn;
a) Yiinetim ve denetimine sahip oldupu igtiraklerinin,
b) HAkim ortafr olan tiizel kiqilerin,
c) Gergekve ttizel kiqi hAkim ortaklanmn hAkim ortak oldugu girketlerin,
d) Yukanda sayrlan kigiler adrna hareket edenveya onlar hesabrnakendi adrna para, mal veya
hak edinen girketlerin ortaklanmn,
Bu maddedebelirtilen qirketlerde sahip olduklan hisselerinin tamamrna velveya bir krsmrna
iliqkin temettri harig ortakhk haklan ile bu qirketlerin y0netim ve denetimini dewalmaya ve girket ana siizleqmesindebelirlenen yiinetim, mtidiirler ve denetim kurulu tiyelerinin sayrlanyla
baih kalmaksrzrnve imtiyazh hisseleredayarularak atamp atanmadrklanna bakrlmaksrzrngiirevden almak ve/veya tiye salnsrm artrmak ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara riye atamaya yetkilidir.
Dolrudan ya da dolayh olarak Fonun yiinetim ve denetimini dewaldrg bankalann veya qirketlerin ve./veyabu madde uyannca ydnetimini ve denetimini devir aldrflr qirketlerin ve Fon iqtiraklerinin ortak saJnstmn,6762 sayrh T(irk Ticaret Kanunu ve iizel kanunlarda belirti]en zorunlu
ortak sa5nsrmnaltrna driqmesihAlinde tiizel kigiliklerine halel gelmez.
Fonun yiinetim ve denetimine sahip olduiu qirketlerin ve,/veyabu frkra uyannca y,iinetimini ve
denetimini devir aldrlr qirketlerin, Fon tarafrndan atanan ydnetim ve denetim kurulu iiyeleri ve
mridtiLrleriile Fonun atadrlr bu yiineticiler tarafrndan qirketi tensil ve ilzam ile yetkili lohnan
genel miidtir, genel miidtir yardrmcrsrve miidiir gibi qirket gahqanlan veya Fon, bu fikrada sayrlan gergekveya tiizel kiEilere ait qirket hisselerinin ve/veyabu girketlerileki lisans, ruhsat,
13.4.1994tarihli ve 3984 sayrhKanunun gegici6 ncr maddesihiikmti kapsamrndagegicifrekans
ve kanal kullammr ve imtiyaz sdzleqmelerindendofan haklan dahil olmak iizere di[er tiim hak
ve varhklanmn ve,/veyabu hisselerle orantrh aktiflerinin satrqrmgergekleqtirmeyeve bu satrq-
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kalar Kanununun l-5l7. maddesinde de bulunan hiikiimlerin, daha agrk ve
anlaqrhr olarak yazrlmasr gerekirken, uzun ve karmaqrk yazma ydntemi tercih edilmiqtir. Banka ortak ve yiineticilerinin malvarhklanmn takibine iliqkin bu diizenleme,iizellikle baqka tilkelerin adli ve idari makamlanmn iqIemlerine konu olduiunda,agrklamasr zorlaqmaktadrr.Bankacrhk Kanununun 134. maddesinde, maddenin kimler hakkrnda uygulanacaflmn bendler
halinde agrkgayazrlmasr ise olumlu bir geliqmedir.
134. maddede dtizenlenen yetkilerin olafantistiiltig'ti agrktrr; ancak gegmiqte yaqanan batrk banka olaylarr sebebiyle ortaya grkan bir ihtiyacrn iiriintdiir. Bu yetkiler, sadecetakip ve tahsil kolayh$r nitelili taqrmamaktadrr.
lardan elde edilen tutarlan Fon alacaklanna mahsup etmeye veya girketlerin kamu borglan
velveyaSosyal Sigortalar Kurumuna borglan ile sair borglanm ijdemedekullanmaya ve bu iqlemler ile ilgili kararlar almaya 6762 sayrh Ttirk Ticaret Kanununun 324 tincti maddesiile ba[h kalmaksrzrnyetkilidirler.
Bu qirket ve iqtiraklerin ytizdekrrkdokuzundanfazlasrile bunlara ait her ttirlti mal, hak ve varlklar, gayrimenkullerle ilgili iizel kanunlanndaki krsrtlamalar sakh kalmak kaycLyla yabancr
gergek ve ttizel kigilere satrlabilir.
Fon alacaklanntn tahsilini teminen, 6183 sayrh Amme Alacaklanmn Tahsil Usulti Hakkrnda
Kanun hiikrimleri uyarrncahaczeclilenaktif degerlerile lisans, ruhsat ve imtiyaz siizleqmelerinden dogan haklar ve bu varhklarrn feri veya mritemmim ciizii niteliiindeki stizleqmelerdendopan, ancak baqh baqrnaiktisadi deferi olmayanlar da dahil olmak tizere difer tiim hak ve varlklal bir araya getirerek, ticari ve iktisadi briiiinliik oluqturarak ahcrsrnagegiqinisaflayacak
qekilde satrqrna,hacizli mallann birden fazla borgluya ait olmasrvelveyabirden fazla alacakhmn haczi olmasrhAlinde de satrqryaptrrmaya,ihale bedelinin tidenmeqeklini, para birimini, ahcrlann sahip olmasr gereken qartlarr, tidemetarihini ve ihalenin sair usfrl ve esaslan ile satrq
qartlanm 6183 sayrhKanun htikrimlerine ba['h olmaksrzrnbelirlemeye,satrqakonu ticari ve iktisadi biitrinltipii alaca$na mahsubensatrn almaya, satrqakonu varhklann ait oldulu girketlerin teknikbilgi, yazrhm, donamm,ekipman, mal ve hizmet ahmrndandopangeqmiEdiinem borglanm ihale bedelindeniidemeyeveya ihale ahcrsrnaddetmeyeFon Kwulu yetkilidir. Fon Kurulu, satrqkaranyla birlikte, bu satrqrgergekleqtirmekiizere en az tig kiqiden oluqanbir satrqkomisyonu olugturur ve bagkamnrbelirler. Satrqkomisyonu,toplam iiye saylsrmn salt goiunlugu
ile toplamr ve toplam tiye sayrsrmnsalt go!'unlulu ile karar ahr. Ticari ve iktisadi btittinliiEnn
muhammen bedeli, sat4 komisyonu tarafindan, uzman gergekveya tiizel kiqilerin krymet takdiri raporu dikkate ahnarak, daha 6ncebiitiinltig'ti oluqturan varhklann ayn ayn krymet takdirlerinin yaprlmrqolmasr ile ba$r olmaksrzrndiizenlenecekrapor gergevesindeFon Kurulu tarafindan belirlenir. Ticari ve iktisadi biitiinltik oluqturan mahcuzlar tizerinde birden fazla kiqinin
ayni veya qahsi hakkrmn bulunmasr veya bunlann miilkiyetinin birden fazla kiqiye ait olmasr
dwumunda, bu mal, hak velveyavarhklann deleri a1.nayrr tespit edilir. Bu madde hiiktimleri
uyannca yaprlacak satrqsiirecinde,satrgildmmn Resmi Gazetedeyayrmlanmasrilgililere yaprlacak teblif hiikmiindedir. Ticari ve iktisadi btitiinltik oluqturduluna karar verilen mahcuzlann
satrgr,kapah zarf veya agrk artrrma ustllerinden biri veya ikisi birlikte uygulanmak suretiyle
yaprl-rr.Bundan sonra, Fon Kurulunun gerekli gdrmesihdlinde, ihalelere pazarhk usirlii ile devam edilebilir. Bu usfrllerden hangisinin uygulanacaSna,ticari ve iktisadi biitrinliik olugturan
mal, hak ve varhklann nitelikleri dikkate ahnarak Fon Kurulu tarafindan karar verilir. Ihale
bedelinin dafrtrmrna esassrra cetveli satrgkomisyonutarafrndan diizenlenir.ihalenin sonuglanmasr,Fon Kurulunun onayrnabaflrdrr. Bu hiikiim uyannca yaprlan satrqlarlailgili ihalenin feshi davalan, Fonun merkezinin bulundu['u yer idare mahkemelerindegdriiliir. llcari ve iktisadi
biittinltik oluqturulmasrna karar verilmesinden itibaren iki yrl igerisinde ticari ve iktisadi bUtiinltik oluqturan mahcuzlann, Fonun izni olmaksrzrnimtiyazh alacakhlar dAhil iigiincii kigiler
tarafrndan muhafaza altrna ahnmasrve satrgrtalep edilemez,mahcuzlarrnmaliklerinin iflasrna
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Bankacrhk esaslanna aykrrr, kiitti niyetli davramqlan iinleyici,caydrncr yetkilerdir.
Bilindili gibi, Bankalardaki mevduat, bankalann rahat gahqabilmeleri,
ekonomik krizlerde zor duruma dtiqmemeleri iqin garanti edilmiqtir. Ancak,
bankacrhk sekttiriintin gtivenli gahgmasrigin ttim mevduat tutanmn garanti edilmiq olmasr, uygulamada banka sahip ve ydneticileri tarafrndan kiitiikarar verilemez,ilgili takyidatlar hakl<rndazamanaqrmrve hak diiqririicti stireler iglemez.
Yukandaki hiiktim gergevesindetelekomiinikasyon, enerji, ulaqrm, radyo, yazrh ve giirsel medya ve difer sektdrlerdeki,ytinetim ve denetimi veya hisseleri Fon tarafindan devir ahnan girketlere tamnmrg imtiyaz s0zleqmesi,lisans, ruhsat, iqletme izni, 6n izin, yayrn izni, 3984 sayilt Kanunun gegici 6 ncr maddesi hiikmii kapsamrnda gegici frekans ve kanal kullarumr ve benzeri
izinlerin yeni ahcrlan adrna devri ve tescili iqlemleri, Fonun bildirimi iizerine ilgili kurum, kuruluq ve iist kurullarca, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasrm mtiteakip baqkacabir iqleme gerek kalmaksrzrn en fazla bir ay iginde tamamlanr.
Bu hiiktim uyannca yaprlacak satrqlarailiqkin di$er esasve usfrller Fon tarafrndan grkanlacak
ydnetmelikle tespit edilir.
Bu maddedeyer alan hrikrimler gergevesindevarhklan ticari ve iktisafi biitiinliik kapsamrnda
satrlan qirketlerin kamu kurum, kuruluqlan ve rist kurullara olan ve satrgtarihine kadar tahakkuk etmiq borglan satrEbedelindengarametentahsil edilir. Garame ile dalrtrm sonrasrndabakiye borg kalmasr, lisans, ruhsat, imtiyaz stizlegmesi,gegicifrekans ve kanal kullammr ve benzeri haklann dewi ve yeni ahcrsrtarafindan iqletilmesi igin gerekenve kamu kurum ve kuruluqlan ve iist kurullarca yaprlmasrgerekendewin tescil ve nakli iglemine engel teqkil etmez.
Bu Kanunun 71 inci maddesinin birinci fikrasrmn (e) bendi htikmti uyannca faaliyet izni kalthnlan veya Fona dewedilen bankalar ile tasfiyeyetAbi tutulan veya tasfiye iqlemi baqlatrlanbankalann, bu maddenin birinci frkrasrnda belirtilen gergekve ttizel kiqiler ile gergekkiqilerin kan
ve kayrn hrsrmlanrun edindikleri ve/veya bu suretle iigiincii kiqilere edindirdikleri para, her tiiLrli.i mal, hak ve alacaklann banka kaynagr kullamlmak suretiyle edinildi!,i velveyaedindirildigi
kabul edilir. Bu gergekkiqiler ile tiizel kiqiler tarafindan edinilen para, her trirlii mal, hak ve alacaklar haklonda bu madde htiktimlerini uygulamaya Fon yetkilidir. Bu suretle edinildi$ vdveya edindirildi[i kabul edilen para, her tiirlii mal, hak ve a]acaklar iizerinde ilk kredinin velveya
banka kayna[rrun kullamldr{r tarihten sonra iigtincii kiqilere yaprlan satrg,devir ve temlik, srmrh ayni hak tesisi gibi iqlemler ile tigiincti kigiler lehine tesis edilen ayni ve qahsi her tiirl{i hak
Fona kargr hiiktim ifade etmez. Bu hul<uki iglemlere taraf olan, ktilli ve ciiz'i halefleri ddhil tiim
sonra edindikleri velveya edindirqahrslann, yukanda belirtilen iqlemlerin gergeklegmesinden
dikleri para, her tiirhi mal, hak ve alacaklar haklonda da bu madde htikiimleri uygulamr.
Yukanda belirtilen iqlemleretaraf olan iigtincti kigiler bankarun faaliyet izninin kaldrnlmasr veya yiinetim ve denetiminin Fona dewinden sonraki iqlemler nedeniyle,bu maddenin birinci frkrasrnda sayrlan kigiler ise bankanrn faaliyet izninin kaldrrrlmasr veya yiinetim ve denetiminin
Fona dewinden dnceki ve./veyasonraki iglemler nedeniyle iyiniyet iddiasrnda bulunamazlar.
Bankamn faaliyet izninin kaldrnlmasr veya ydnetim ve denetiminin Fona dewinden 6ncesatrg,
kira, devir ve temlik gibi iqlemler ile ayni ve gahsihak tesisineiligkin iglemleretarafolan iigiincti kiqiler iyiniyetli olduklanm kamtlamak zorundadrrlar.
Bu maddenin birinci fikrasrnda sayrlan gergek ve ttizel kiqilerin ytinetim ve/veya denetimindeki
girketlerde velveya igletmelerinde ig akdine balh ve/veyabaflr olmaksrzrngegici veya siirekli
olarak istihdam edilen qatuslann kurucusu, orta[r, yiineticisi veya denetgisi olduiu qirketlerin;
bir iq akdine balh olmaksrzrn,yukanda sayrlan qahrslann vekAleten ve/veya ticari miimessil
ve/veya ticari vekil srfatryla velveya vekAletsiz i9 giirme hiikiimleri gibi herhangi bir hukuJ<iiliqkiye dayanarak gegici ve/veya stirekli olarak temsil eden qahrslar ile temsil ettikleri gergek
velveyatiizel kiqilerin; bu fikrada belirtilen qahrslar drgrndakivdveya bunlar tarafindan kurulan qirketlere bankacrhk mevzuatrna ve/veya teamtillerine uyulmadan ve/veya teminatsrz vdveya yetersiz teminat ile kredi kullandrnlan ve/veyagenellikle faaliyet yeri olarak aym adresi kul-
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Bankalann gtivenli ve rahat gahqmalan iqin getirilen mevduat garantisinin ktittiye kullamlmasr, fiirkiye Cumhuriyeti'ne yirmi beq milyar ABD
Dolan ytik getirmiqtir. Qi.inkri, banka ortak ve yiineticilerinin kiitti niyetli iqlemleri sebebiyle faaliyetine son verilen bankalardaki mevduat, TMSF taralanan vey'veya
yaprlan s6zleqmelere
caJrmahakkr vey'veya
borcun nakli gibi hrikiimler koymak suretiyle kullandklan kredileri ve/veyabanka kaynaklannr bankamn yiinetim ve denetimini doirudan vdveya dolayh olarak tek baqrnave/veyabirlikte elinde bulunduran gergekve tiizel kigilere ve/veyabunlann velveya bankarun igtiraklerine ve/veyado['rudan veyahut dolayh bafir buIunan gahrsve girketlere yukandaki fikralarda sayrlan gergekveya trizel kiEilere aktanlmasrnt
sailayan gergekveya ttizel kigilerin kullanmrq olduklan krediler ve/veyabanka kaynaklan bankarun yiinetim ve denetimini doirudan ve/veyadolayh olarak, tek baqrnaveya birlikte elinde bulunduran ortaklar tarafrndan kullamlmrg banka kaynalr sayrlrr ve bu qahrslar ile edindikleri
ve/veya tigiincii kiqilere edindirdikleri para, her ttirlii mal, alacak ve haklar haklonda bu madde htiktimleri uygulamr.
Bu Kanunun ?1 inci maddesinin birinci fikrasrmn (e) bendi hiikmii uyannca faaliyet izni kaldrnlan veya Fona dewedilen bankamn hAkim ortaklan, yiinetim kurulu iiyeleri, denetim kurulu
tiyeleri, genel miidiir, genel mtidiir yardrmcrlan ve bunlann eq ve gocuklan ile evlathklanmn,
bunlann dig'erkan ve kalnn hrsrmlanmn ve imzaya yetkili banka mensuplanmn kendi aralannda veya ligiincti kigilerle yaptrklan tagrmr ve taqrnmazrehni, ipotek, iist hakkr, intifa hakkr ve
oturma hakkr gibi her tiirlti srmrh ayni hak tesisineiligkin siizleqmelermahsus siciline veya defterine kayrt ya da gerh edilmig olsun veya olmasrnher tiirlii qahsihaklar velveyazilyetli$n devrine dair siizleEmelerddhil her tiiLrlii tasarmflan ile kara, hava ve deniz taqrtlan gibi taqrmr ve
yah, villa, ada, site, tiim eklentileri ile giftlik gibi taqrnmazlarlailgili adi ve hasrlat kira s6zlegmeleri, tagrmr veya taqrnmazmal, finansal kiralama stizleEmeleri,uydu ve kablolu yayrn kanah kullanma haklo, televizyonkanah ile gazetelerinyayrm haklc, marka ve lisansr devir ve kullanma hakkr veren siizlegmeleri,idare ve hizmet vekdleti ile Avrupa Birligi standartlan iizerinde prim iidemek suretiyle yaprlan hayat, bireysel emeklilik, ihtiyarhk ve saihk sigorta siizleqmeleri ve limitli veya limitsiz kredi kartr ile ATM kartr siizlegmeleriile miinferit veya karqrhkh
verilen banka teminat mektuplan, kabul kredileri ve avaller ile her ttirlti hisse devir stizleqmeIeri Fon Kurulumrn kararryla gegersizsayrlrr. Bu siizleqmelerin gegersizliginden dolayr karqr tarafga aglacak tazminat davalannda siizleqmedemuvazaabulunmadr$m ve stizleqmeyleiidenen
bedelin muvazaah olmayan rayig bedel olduiunu ispat yiikii davacrya aittir.
Borglunun,haline miinasip konut kiralamasrnailiqkin siizleqmeyukandaki fikra kapsamr drqrndadrr.
Fon, bu maddedesayrlan alacaklara iliqkin para, mal, her tiirlii hak ve alacaklara ihtiyati haciz
koymaya,muhafaza altrna almaya ve Fon tarafindan belirlenecekkurum ve kuruluqlarca hazrrlanacak raporlan dikkate alarak tespit edece$ deferi i.izerinden,alacalrna mahsuben dewalmaya yetkilidir.
Bu alacaklara zarann ve/veyaalacafin do!'masrnasebebiyetveren haksrz iglemin yaprldr[r tarihten itibaren 6183 sayrhAmme Alacaklanmn Tahsil Usulti Haklonda Kanunun 51 inci maddesindebelirtilen oranda gecikmefaizi uygulanabilir.
Fon tarafindan bu madde hiikiimlerine istinaden tesis edilen iglemlerekargr idari yargr mercilerinde agrlan davalarda mahkemelerceytiriitmenin durdurulmasr kararr verilebilmesi igin teminat qartr aranmaz.
Fon tarafindan bu madde htikiimlerine istinaden yaprlacakiqlemlerde 6762 sayit Tiirk Ticaret
Kanunu hrikflmleri uygulanmaz. Bu iqlemler her tiirli.i vergi, resim ve harqtan istisna tutulur.
Bu madde ile Fona tamnan yetkiler Fon tarafindan baqkacabir iglemegerek olmaksrzrnFon Kurulunun karar almasr ile tekemmiil eder.Yaprlan iqlemlerdentescile tAbi olanlar Fonun talebi
tizerine tescil ve gerekti[inde ilAn olunur.
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frndan mevduat sahiplerine iidenmiq; ancak tjdenen paralann ortak ve ytineticilerden tahsili miimktin olamamrqtrr. TMSF'nin etkin tahsil yetkisine sahip olmamasr ve mal kagrrmaya yiinelik iqlemler, kiitii yiinetilen bankalarrn
bedelini topluma ytiklemiqtir. TMSF'nin mali giicri ortaya grkan zaran karqrlamaya yetmedili igin, mevduat sahiplerinin paralan Devlet Hazinesinden ahnmrg, bu paralar banka ortak ve ytineticilerinden tahsil edilememigtir.
Batrk banka olarak adlandrnlan bankalann ortak ve ytineticilerinin sebep olduklan zararlara ra!'men kigisel yaqantrlarrm eskisi gibi siirdiirmeleri, bu bankalarda parasr olduiu igin zor duruma diiqen insanlarr ve bu zaran ijdemek zorunda kalan toplumu rahatsrz etmektedir. Araba, ev, yat gibi
mallanm bu mallann baqka girketlere ait oldupunu ileri siirerek kullanmaya devam etmeleri Tiirkiye'de yaqayan herkesin rahatsrz oldu!'u qikayet ettili bir husustur. Bu sebeple,Bankalar Kanununda, baqka qirketlerin hatta
baqka insanlann mah olarak gtirtnen mallann satrqrna imkan tamyan deliqiklikler, toplumda hig tepki giirmemektedir. Aqrlan davalarda ileri siiriilen Anayasaya aykrnhk itirazlanmn ciddi bulunmamasr, el koyma iqleminin yasal dayanalrmn, kamu yaran amacrna yiinelik olduiuna iqaret etmektedir.
Halk tizerindeki yiiktin biiytimesi, borcun asrl sorumlulanmn takibinin
etkin hale getirilmesini kagrmlmaz krlmrqtrr. Yasa hiiktimleri, banka mevduatrmn garanti edilmesinden faydalanarak, elde edilen hukuk drqr ve olaganiistii btiyiik miktardaki paralarrn devlet tarafindan tahsilini diizenledigi iqin kamu yarannadrr. Ulke ekonomisinin zor durumda olmasr, Devletin
iistlendi[i yriktin artmasrm cinleyecekolaianiistri tedbirler almasrm zorunIu krlmrqtrr. Yiiriirliikten kalkan Bankalar Kanununa 5020 sayrh Kanunla
eklenen yetkiler, Bankacrhk Kanununda da korunmuqtur.
Hisseleri TMSFye devredilen bir bankamn, ydnetim ve denetimini doirudan veya dolayh olarak tek baqrna veya birlikte elinde bulunduran tiizel
kiqi ortaklanmn gergek ve trizel kiqi ortaklarrna kadar uzar^arLtakip ve tahsil yetkisi, banka kaynaklanm menfaatleri igin kullananlann tiizel kiqilik
perdesi arkasrna sr[rnmasrm engellemektedir. Tiirk Medeni Kanununun 2.
maddesine giire, bir hakkrn agrkga kdtiiye kullamlmasrm hukuk dtizeni korvmaz. Bu hrikiim, kiitriniyetle, sorumluluktan kurtulmak amacryla tiizel
kiqilik perdesinin arkasrna saklanmayr ijnlemektedirs.
Bir bankamn mevduat olarak topladrpr para, bankacrhk esaslanrnauygun bir qekilde ydnetilmemiqse, topluma tidetilen bu parayr, TMSF'nin tahsil edebilmesi igin tiizel kiqilik perdesinin kaldrnlmasr gerekmektedir. Hukuk drqr yollarla elde edilen paralann, bagka ttizel kiqilere aktarrlmrq olma3

Yanh,V., Anonim Ortakhklarda Ttizelkiqilik Perdesinin Kaldrrrlmasr ve Pay Sahiplerinin
OrtakhkAlacakhlartna Karqr Sorumlu Krhnmasr, istanbul, 2000, s.70.vd.
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sr, bu paralarrn asrl sahibinin bulunmasrm engellemez. Bankacrhk Kanunu,
toplumdan kagrnlan paralan kendisine aktaranlara ulaqabilmek imkamm
saplamaktadrr.
Bankacrhk Kanunu'nun 134. maddesi,hangi hallerde qirketlere el konulaca[rm dtzenlememektedir. Madde, "alacafrn tahsili bakrmrndan yarar 96riilmesi" ifadesini kullanarak, TMSF'ye geniq bir takdir yetkisi tammaktadrr. Aynca, Bankacrhk Kanunu'nun 111.maddesinde, TMSF kararlan yerindelik denetimine tabi tutulamaz, hiikmri vardrr. Bu durumda maddenin uygulanmasrnda kullamlan yetkilerin yargrsal denetimi sorunu ortaya grkmaktadrr.
Esasen, idari Yargrlama Usulti Kanunu'nun 2. maddesinde de, idari
yargr mercilerinin yerindelik denetimi yapamayacaS kurah bulunmaktadrr.
Bankacrhk Kanunu ve 1YUK hiikiimlerinden hareketle, gu cevabr vermek
miimkiindiir: Bankacrhk Kanunu, alacaft.n tahsili bakrmrndan yarar olup
olmadr[-rm belirleme yetkisini herhangi bir srmrlama olmaksrzrn, TMSF'ye
tammrqtrr. TMSF'nin bu konuda verece$ kararlann Kanuna aykrrrhfrnrn
denetlenmesi mtimkiin defildir. Bciyle bir denetim yerindelik denetimi sayrIrr.
Ancak qu hususun da not edilmesi gerekir: idari yarg uygulamasrnda,takdir yetkisinin mutlak ve srmrsrz olmadrlr kabul edilmekte ve hukuka
uygunlugu denetlenmektedir. idari yargmn yerleqik igtihadrna giire; takdir
yetkisi hizmet gereklerine ve kamu yaranna uygun olarak kullamlmahdrr.
Takdir yetkisinin hizmet gereklerine uygun kullamlmasr zorunluluiu,
alaca$n tahsili bakrm:.ndan yarar giiriilen hallerin somutlaqtrnlmasrm gerektirir. Ornelin gu hallerin varhirnda, alaca$n tahsilinde yarar bulundu!'u kabul edilebilir
- TMSF ile alacalrn cidenmesikonusunda uzlaqmaya gahqrlmamasr,
- Uzerinde anlaqrlan iideme plamna uygun davramlmamasr,
- Borcu iidemek yerine borcun miktanm azaltmaya yiinelik taleplerde
bulunulmasr,
- Yaprlan anlaqmaya raimen borcun ddenemeyece$nin anlaqrlmasr,
- Borglunun yurtdrgrna kagmasr veya kagmaya teqebbtis etmesi,
- Mal kaqrrmaya y6nelik giriqimlerde bulunulmasr,
- TMSF'ye beyan edilmeyen malvarh[tmn tespit edilmesi,
- $irketlerin, TMSF alacaSmn tahsilini zorlaqtrracak tilgiide ktiti.i yiinetilmesi
idari yargr uygulamasrnda Danrqtay 10. Dairesi, z}Oglz}g1 Esas sayrh
Davada verdi!'i yiiriitmeyi durdurma karannda, "alaca$n tahsilinde yarar
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grirme" yetkisini hiq tartrqmaksrzrn ytinetimine el konulan qirketin, L5.maddenin ?. fikrasrmn (a) bendinde giisterilen qirketlerden olup olmadr[rm in'celemigtir.
l0.Daire'ye g6re: "...Fonun alacaklanmn tahsilinde yarar gtirmesi halinde, amlan Kanunun lS.maddesininT/abendinin son ciimlesi uyarrnca Bankamn,gerqek ve tiizel kiqi ortaklanmn yiinetim ve denetimini do[rudan ya da dolayh olarak tek baqrna veya elinde bulundurduklarrmn saptanmasr halinde,.. . A.$.hakkrnda bu maddenin uygulanabileceii agrktrr. . ."
10. Dairenin bu kararrndan anlaqrldr$na grire TMSF iqleminin yargrsal
denetiminde, sadeceyiinetimine el konulan qirketin maddede belirtilen qirketlerden olup olmadrflna bakrlacak; alaca[rn tahsili bakrmrndan yarar
olup olmadrfl hususu incelenmeyecektir.
Bankalann sebebiyet verdi[i zat arlrr biiytikltifriLne bakrldrfrnda, yukalda agrklanan giirtiqe karqrhk, alacalrn tahsili bakrmrndan yarar olup oImadrfrm belirleme yetkisini, TMSF'ye tammamn hizmet gereklerine daha
uygun diiqtii$i de sdylenebilir. Damqtay 10. Dairesi'nin karan bu bakrmdan
dnemlidir. Alacasn tahsilinin tehlikeye diiqrip diigmedi$, borglularla yakrn
iliqkileri olan TMSF giirevlileri tarafrndan daha isabetli belirlenebilir. Konuyla teorik diizeyde ilgilenenlerin tespit edemeyece$ hususlar, hizmeti giiren TMSF giirevlilerince ortaya konabilir. Bu sebeple, alacaflrn tahsili balamrndan yarar olup olmadr[rm belirleme yetkisi, TMSF ye brrakrlabilir. Takdir yetkisinin kullammrnda agrk ve a$r hataya diiqiilmedi[i siirece, idari
yargr mercii, TMSF'nin yetkisini tartrqmayabilir.
Ayrrca, 134. madde, takip ve tahsilin 6183 sayrh Kanun hiikiimlerine
giire yaprlaca$m belirtmekle birlikte, ihale ve satrq esaslanm belirleme yetkisini TMSF'ye brrakmrqtrr. Miilkiyet ve dzel giriqim tizgtirltifiinii ortadan
kaldrran nitelikteki yetkilerin yasayla daha aynntrh diizenlenmesi Anayasa gere$idir.
Nitekim, Anayasa Mahkemesi'nin yasama yetkisinin dewedilme zlipi v e
kanuni idare ilkesini agrkladrfl,ryakrn tarihli bir kararda giiyle denilmektedir:
,,Yasaylad.iizenlemeilkesi,diizenlenenkonudan yalntz kavram,ad ue kurum olarak sijz ed.ilmesi de\il,bunlarrn yasd metninde hurallagttrtbnast'dt'r'
Kurallagtrma isedtizenlenenalanda temel ilhelerin honulmasrnl ue gerQeuenin gizilmig olmasrru.ifade edenAncah bu koqulla uzrnanh.hue tehnik honulara iiiqkin ayrtnhlartn belirlenrnesiyilriltme orgdnlu.n takdirine btrakt'labilin
Anayasa,d.ayasayla diizenlenmesi \ngdrilIen konularda,yilriltme orga'
nrna genel ue sr,ntrlartbelirsiz bir ditzenlemeyethisinin uerilmesi olanahh'
d,e$itd.inYilrii,tmenin dilzenlerne yethisi, stnrrh tamamlayrct. ue baptmh' bir
yetkid,in Bu ned.enleAnayasa'da dngdriilen ayrth, durumlar dtEt'nda,yasalarla d.i)zenlenmemigbir alanda, yasa ile yilriitmeye genel nitelihte hural hoyma yetkisi uerilemez.
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Yilrtitme orgdnr,na dilzenleme yetleisi ueren bir yasa kurahntn AnayaEd'nln 7. maddesine uygun olabilmesi igin ternel ilkeleri koymau, gerqeueyi
gizmesi, slntrslz, belirsiz,genigbir alaru, yiiriltrnenin dilzenlemesinebr,rakmdn'rasvgerekin."4
fV-Bankacrhk Kanunu'nun 135. maddesi, sigortaya tabi mevduat ve
katrhm fonu tutarrmn eksik beyam halinde uygulanacak takip ve tahsil
usullerini drizenlemektedir. imar Bankasrmn faaliyetlerinin durdurulmaortaya
srndan sonra, Bankadaki mevduatrn beyan edilmedifi,gizlendiii
grkmrqtrr.
Bu noktada, imar Bankasr olayrna iliqkin olarak qu hususu belirtmekyarar
bulunmaktadrr: 1.6.2000 tarihli, 2000/682 sayrh Bakanlar Kurulu
te
karanmn S.maddesindesigortaya tabi mevduat hakkrnda qu hiikiim bulunmaktaydr: "Bu Karann yrinirliile girdiEi tarihten baqlayarak agrlan ya da
yenilenen hesaplara uygulanmak izere, 1 inci maddede tammlanan hesaplarrn anapar a ve faiz tutarlan toplamrmn, 31./L2/2000 tarihine kadar uyguitibaren uygulanmak rizere 100 milyar Tiirk Lirasrna,l/U2001tarihinden
lanmak tizere 50 milyar Ttirk Lirasrna kadar olan krsmr sigorta kapsamrndadrr."
Bakanlar Kurulu karanna giire mevduatrn 50 Milyar liraya kadar olan
krsmr sigorta kapsamrndayken; 3.7.2003 tarihli, 1-083sayrh BDDK karanyIa mevduatn, 3/7/2003 tarihinden itibaren uygulanmak iizere tamamr,
5/7/2004 tarihinden itibaren uygulanmak iizere 50 milyar Tiirk Lirasrna kadar olan krsmr sigorta kapsamrna ahnmrqtrr.
Aym grin ahnan 1084 sayrh BDDK kararryla ise imar Bankasrmn faaliyetleri durdurulmuqtur. ilk kararla mevduatrn tamamrnrn garanti altrna
ahnmasr ve ikinci kararla imar Bankasr hakkrnda iqlem tesis edilmesi,
imar Bankasr sebebiyle ortaya grkan zararda BDDI(mn sorumluluiunu
gcistermektedir. Bankadaki mevduatrn gergek tutarrndan haberdar olunmadr$r savunmasr, Imar Bankasr yiinetiminde temsilcisi bulunan BDDK
balomrndan kabahatten biiyiik tiziir niteliiindedir. Ancak ne yazrk ki bu
kabul edilemez ihmal ve ihtimal gergekleqtifi igin, tince 4696 sayrh Kanunun Gegici 2. ve sonra Bankalar Kanunu'nun Ek l.maddesiyle bogluk doldurulmuqtur. Bankacrhk Kanunu'nun 135. maddesinde yer alan htiki.im qu
qekildedir:
"12L7 sayth.Tiirhiye Curnhuriyet Merkez Bankast,Kanunu ile bu Kanun
uyarlncd banka taraftndan yethili mercilere beyan edilen sigortaya td,bi meuduq.t ue hattltm fonu tutart ile Fon tarafindan tespit ed,ilenmeuduat ue katth.mfonu tutart. arastnda bir fark bulunmast hd,Iinde,bu fark nispetinde banharu.nydnetim kurulu uekredi komitesi baglzanue ilyeleri ile genel mildiln ge-
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nel rnildilr yardr,mctlart, imza,Ian banhayr,ilzam eden memurlart. ue gube
mildilrleri ile ydnetim ue denetimini doPrudan ueya dolayh, olarah teh baEtna ueya birlikte elind.e bulunduran ortaklarr.ru.n,kendilerine, eElerine ue gocuklartna ait bankalar ue banha dty malt hurumlar ile diper gergehue tiizel
kigiler nezdindehi, hirah.h hasa rneucutlarr.da dahil olmah iizere, hak ue alacaklar4 dijuiz teudiat hesaplarr ue limitli ue limitsiz kredi kartt. ue.{TM hartlart hesaplart,dahil tii.rn banka hesaplartntn dondurulffLastnd, hara, haua ue
deniz taqrtlart dd,hil her tilrlil tagtntr ue tagtnmaz,htymetli eurak ve yurt igi
ueyayurt dty hazine bonosu, deulet tahuili, hisse senedi,yattrtm fonlart lzatr.h.mbelgeleri gibi di$er rnenkul degerlerle, ba$tmsrz ticari igletme, fabrika
ue tesisle4 bu tesislerin igletilrnesine ydnelik marha ue lisans haklart, kamu
imtiyaz sdzleEmelerind.endofian teleuizyon kanah. elektrik santrah. gibi bir
tesisin hurulmast ue igletilmesi yethilerini ueren lisans, ruhsat ue iEletme
halzlart ile bu tesisleri lisans haklztna dayanarak ueya lisans hakkt. bulunrnadan huran ue igleten qirketlere ait hisse senetleri, hah ue alacahlarr,n ilzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen veya kr,smenkaldtnlma,stna, belirtilen
tilm mal, krrymetli evrak, nohit ue difier deSerlerin zapttna ue/ueya resmi sicillerdehi hayttlart. iizerinde ihtiyati tedbir konulmastna, bunlartn bir teudi
mahalline yattrtlmastna ue hak ue alacahlann iizerine di$er tedbirlerin konulmastna, bunlardan elde edinilmiE her tilrlil tagmtr ue tagtnrnaz, hak ue
alacaklar ile ktymetli eurah, nakit, bir tesisi igletrneue hurma hahkr.ueren
m,arka,ve lisans haklart, bu tesisleri lisans, ruhsat ue igletme hahkt. ile ueya
bu haklarr. bulunmadan igleten,kuran ue hak sahibi niteligini haiz Eirketlere ait hisse senetleri hakkr.nda belirtilen tedbirlerin altnmastna, Fonun talebi ilzerine ilgili banhantn rnerkezinin bulunduPu yerdeki sulh cezahd.himi,
yargilama strastnda ise rnahkemetaraftnd,an harar uerilir.
Yuharr.dabelirtilen farktn bu Kanunda yer alan hiikiimler dahilinde ta.hip ue tahsiline Fon tarafindan karar uerilebilin Bu hiikilmler, yukanda saytlan kiEiler adtna hareket eden ueyaonlar hesabma kendi adtna para, mal
ueya hak edinen kigiler hakkmda da uygularu.n
Tedbire ilighin talepleti hd.hirn ueya mahkeme tarafindan eurak iizerinde
yaptlacak incelemesonucunda derhal ue nihayet yirmidijrt saat iginde sonuglandtrth.n Gecikrnesindesaktncagdriilen hallerde Cumhuriyet bagsauctltklart do hak ue alacaklqrtn dondurulmastnq,karar uerebilir. Cumhuriyet bagsaucr.hklan.bu hararr.en gegyirmiddrt saat iginde sulh cezahdhimine bildirir. Hd,him en geQyirmiddrt saat iginde bu karart. onaylaytp onaylamamaya
ha.rar uerin Hdkim taraftndan onaylanmayan hararlar hii.ki.imsiiz kah.n
Sulh ceza hd.himince uerilen tedbirleri tedbir lzarartnt, ueren mahhemenin bulundupu yerdehi ndbetgi icra dairesi tarafr.ndan infaz olunur ue Fonun, bankantn bankacth,kiglemleri yapma ue meuduat uekatr,h,mfonu habul
etme izninin haldtrr.ldgt. tedbir kararlartntn uerildi$i tarihten itibaren bir
ytl igerisinde sug duyurusunda bulunmamasr,ue/ueya 6183 sayth,Kanuna
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gdre alacaPtn tahsili yolunda tahip baglatmarna.stuelueya alaca$t'n tahsili
yolunda huhuh mahkemelerindedaua aQnxanxasl
hdlind'e sona erer.Bu silre
iqerisindesug duyurusunda,bulunulmast.uef ueyaFon taraftndan 6783 sayth.Kanuna giSrealacaPtn tahsili yolunda tahip baglatr.lmastuef ueyaalaca$t'n
tahsili yolunda huhuh ma.hkemelerindedaua agilmast hd.Iindetedbirlen Fon
alacahlart tamamen tahsil edilirtceye hada,r d.euam.eder. Mahkeme, bu Kanun hi)kilmlerine gdre Fon taraft.ndan \denen uelueya ijdeneceh,rniktartn,
sorumlular taraftndan do$rudan Fona iidenmesine karar uerir. Bu takdirde
tedbirlec hii.kmolunan meblaptn soruntlulartn bu fr'kra uydrt'nca tedbirlere
h.onuedilen, para, mal, hak ue alacq,klart,ile di$er maluarlt$r'ndan tahsiline
hadar d.euameder
Yukarrdaki fikralarda yer alan hiikiimlerin konusu olup, sorumlulartn
ue ilgilnboganmtEueyadul eElerinin,diSer kan htst'mlan ile kayt'nhr.st'mlarr,
ay'
gegirilmig
tilm
mal,
sr.ru'rh
bulunan
tasarrufuna
leigilerin
milIhiyeti
ue
cil
uygularu'n
da
bu
madde
hiikiimleri
ni ueyagahsi hah ue alacaklar hahktnda
Tilm bu ma,l,hak ue alacalzlarailiqkin olurak agtlmtg ueyaagilacak daualarda bu kigiler 4721 sayr.h.Ti.irk Med.eniKa.nununun 3 iincil maddesindehi iyi'
niyet harinesi ile 985 inci maddesindehimillhiyet harinesinden ue tiim resmi
sicillereiyiniyetti giluen ilkesinden yararlanamaz. iyiniyetle edinmip olduk'
Iarr,nt ispatladr,hlart. takdirde, yaptthlart, ijdemelerin muuazaah olmayan rayig dePer oldupunu belgelendirmeleri garttyla iidediklerinin asli sorurnlulann maluarl$t. ue di$er uarhhlartndan altnmast'na mahkemeceharar uerilir.
Banhacthh iglemleri yapnxq.ue mevduat ue hatr'h.mfonu kabul etme izni
haldr,rtlan bir banka nezdindemeuduat ue hattltm fonu hesabt'bulunmama'
srna rapmen sahte olarah dilzenledirti belgelerueya sahte oldu{unu bildi{i
belgeleri ibraz edereh ueya ettirereh, kendisine ueya bir bagkast'naddemeya'
ptlmastnt talep eden kigiler hakkmdq zirnrnet ueyadolandtrtctltle ile belgede
sahtecilile, iglemlerin kay r.tdtEt btrakt lmast. ue gerge[e ayht n, muhasebelegtir me ueya biligim sistemini engelleme,bozma, uerileri yola etme ueya de{igtirme suglartndan dolayr.gergek igtima hiihiimlerine gdre cezaya'hilh'molunur.
Bu Kanunun yiirilrlille girdi$i tarihten dncegergekleEtirilenfiiller nedeniyle, bu madde hi)kiirnLerine gdre Fon taraftndan dderneyapilmastna ueya
yapilacak olmastna sebebiyetuerenhigiler ile bunlarln eg ue gocuhlart'naait
her tilrlil mal, hak ue alacalelar hahhtnda do bu madde hilhilmleri uygulam,n"
135. madde, takip ve tahsil konusunda hem mahkemelere hem de
TMSFye yetki tammaktadrr. Ancak, mahkeme kararr olmaksrzrn 6183 sayrh Kanun htikiimlerine g0re takip ve tahsil yaprlmasrmn miimkiin olup olmayaca$r agrk qekilde belirtilmemektedir. Maddenin bir tist frkrasrna gdre
takip ve tahsil miimkiindiir, ancak bir sonraki frkrada, mahkeme karanndan sdz edilmektedir. imar Bankasr karan sonrasrnda ortaya grkan sorun
karqrsrnda, iinceki karmaqrk diizenleme, ivedilik gerekgesiyle agrklanabilir;
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fakat, Bankacrhk Kanunu aym konuda daha anlaqrlrr, idarenin yetkilerinin
daha belirgin g6steren bir kural koymahdrr. q{inkti, madde, mtilkiyet ve
iizel girigim tizgrirltiltinti do!'rudan ilgilendirmekte, gerekti!'inde son verilmesini iingiirmektedir.
Bankadaki gergek mevduat ile beyan edilen mevduat arasrnda fark olmasr, kabul edilir bir dawamg delildir. TMSF'nin bu sebeple iideyece[i tutarr, maddede sayrlan kiqilerin belirtilen malvarhklanndan tahsil etmesi,
a[rr bir uygulama olmakla birlikte, daha tjnce de belirtildi!'i tizere gerekli ve
caydrncrdrr. Ancak bu alrr sonuglan olan takip ve tahsil yetkisinin karmaqrk diizenlenmesi, sorun grkaracaktrr. Tedbir karanm mahkemeye brakan
Kanun,alacalrn tesbit ve ddenmesini de mahkeme karanna agrkgabrrakmalrdu. Batrnlan bankalardaki paralarrn alul almaz yiintemlerle kagrnlmasr,
bu maddenin hakh gerekgesidir. Fakat, bu maddenin yargrlama usulii siizgecinden gegerekuygulanmasr, baqka haksrzhklarr iinlemek bakrmrndan gereklidir.
Tekrar belirtmek gerekirse, 135. madde, borcun varh[rna mahkemenin
karar verebileceS qekilde diizenlenmeli, idarenin 6183 sayrh Kanunu, ancak yargr karan sonrasrnda uygulayabileceli agrkgabelirtilmelidir.
Bankacrhk Kanunu, iinceki Bankalar Kanununda yaprlan de[iqikliklerdeki kurah koruyarak, Kanunun ijnceki frllerde de uygulanaca$m hriktim
altrna almrqtrr. 135. maddenin son frkrasrna giire: "Bu Kanunun yiiriirltile
grdiii tarihten rince gergeklegtirilen friller nedeniyle, bu madde hiikiimlerine gcireFon tarafrndan tjdeme yaprlmasrna veya yaprlacak olmasrna sebebiyet veren kiqiler ile bunlarrn eq ve gocuklanna ait her tiirlii mal, hak ve alacaklar hakkrnda da bu madde htiktimleri uygulamr."
Maddede, Kanunun gegmige yiiriitiilece[inin agrkga belirtilmesi, bu
noktaya deSinmeyi gerektirmektedir. Anayasamn 38. maddesine giire:
"Kimse iqlendig'i z^marr yiiriirliikte bulunan kanunun sug saymadr$r bir frilden dolayr cezalandrnlamaz; kimseye suqu iqledifi zanr,artkanunda o sug
igin konulmuq olan cezadan daha a!,rr bir ceza verilemez." Ceza sorumlulu[u konusunda bu ilke gok agrktrr. Kimse daha sonra sug sayrlan bir eylemle
cezalandrnlamaz; kimseye iqlendi[i tarihteki cezad.andaha a[rr bir ceza verilemez.
Anayasada bu madde drgrnda kanunlarrn gegmiqeyiinelik uygulanamayacafi qeklinde genel bir ilke bulunmamaktadrr. Bu sebeple, konuyu inceleyen Teziq, kanunlann geriye yiinimezlilinin, sug ve cezalar drqrnda genel
bir ilke olmadrf"r gtiriiqiindedir.5 Bu giirtige katrlmakla birlikte bir bagka
eserde, kiqilere 6dev ve sorumluluk ytikleyen kanunlann gegmiqeytinittilmemesi gerektili agrklanmaktadrr.6
5
6

Tezig,E.,Anayasa Hukuku, istanbul, 2001, s.53.
N., Trirk Anayasa Hukuku, istanbul, 2001, s.281.
Tandr,B.-YrizbaqroElu,
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Anayasa Mahkemesi'ne giire: "Hukuk devletinin sailamakla ytiktimlii
olduiu hukuk giivenliS,kural olarak ttm yasalarrn geriye yiirtitiilmemesini gerekli krlar.Bu nedenle kanunlann geriye ytirtimezlili ilkesi uyannca
yasalar yiiriirltipe girdikten sonraki hukuki durumlara uygulanabilece$nden sonradan grkan bir yasa yririirliile g'irdig'i tarihten iinceki olaylara uygulanamaz.
Anayasa Mahkemesi aym karannda qunlarr da eklemektedir: Onceki
yasa yiiriirliikte iken baqlamakla birlikte heniiz sonuglanmamrq hukuksal
iliqkilere yeni yasa kurahmn uygulanmasr geriye yiiriime olarak nitelenemez.t'7
Anayasa Mahkemesi kanunlarrn geqmigeyi.irtimezli!'i ilkesini, kazamlmrq haklann korunmasrnda daha srk kullanmaktadrr. Kazamlmrq haklann
korunmasr, yiiriirliikteki kurallara giire kesinleqen, bireysellegen durumlarrn, daha sonraki kanun degiqikligiyle ortadan kaldrnlmasrm engeller8. Bir
bagka ifadeyle; kanunlann geriye ytiriimezlifi, mevcut kanunlara dayamlarak elde edilen haklann ihlal edilmesi durumunda kolavhkla ileri sririilebilir.
Anayasa Mahkemesi'nin, yukanda yer verilen karanna bakarak,kanunlann gegmiqe yiinelik uygulanamayaca[r qeklinde bir yerleqik igtihat
bulundu$u sdylenemez. Qtinkii aksi yiinde kararlar da vardrr. Orne$in vergi kanunlarlnln gegmiqe yiinelik olarak uygulanmasr bir baqka kararda
Anayasaya aykrrr bulunmamrqtrr. Bu davada Anayasa Mahkemesi, sosyal
ve ekonomik koqullarrn zorunlu krldr$r nedenlerle, kamu yararrmn varh$
gerekgesiyle, vergi kanununun gegmiqeyiinelik uygulanmasrm iptal etmemiqtir.s
Bir bankarun kiitti yiinetilmesiyle topluma verdiii maddi zara\ ne yolla yaprlmrq olursa olsun, kamu alaca[rdrr ve TMSF tarafindan takip ve tahsil edilebilir. TMSF'nin bu tiir alacalr tahsilini kolaylaqtrran kanun hiikiimleri, geqmiqeydnelik ceza olarak nitelenemez. Qtinkii yaprlan tahsil iqlemlei ceza deiil, hukuka aylun yollarla topluma ridetilen bedelin karqrlanmasrdrr. Esasen, Bankacrhk Kanunu bakrmrndan gegmiqe ytirtirltik stizkonusu
olmayacaktrr. Qi.inkii, Bankalar Kanunu ve 4696 sayrh Kanun, aym kurah
igermekteydi. Dolayrsryla, Bankacrhk Kanunundan tinceki friller bakrmrndan bogluk sdz konusu depildir.
V-Bankacrhk Kanununun 141. maddesi, Bankacrhk Kanunundan kaynaklanan TMSF alacaklarrna iliqkin dava ve takiplerde zamanaqrmr siiresini yirmi yrl olarak diizenlemiqtir. Bu hiikme giire, 6183 sayrh Kanundaki beq
yrlhk zamanagrmt stiresi, TMSF alacaklannda yirmi yrldrr. Siirenin uzun
7
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tutulmasr, sonradan tespit edilen malvarhfirmn takip ve tahsilini mtimkiin
krlmasr bahrmrndan, yararhdrr.
Kanun, iinceki kiitii niyetli uygulamalan ve Ulke ekonomisine verdif-i
zararlan gtiziiniinde bulundurarak, bu tiir dawamqlan caydrncr hiikiimler
igermektedir. Kamunun iidedili bedelin, takip ve tahsilinin kolaylaqtrnlmasr kamu yaran bakrmrndan gereklidir. Ancak, ilgili maddelerin, daha krsa,
agrk yazrlmasr; TMSF'nin yetkilerinin Kanuni idare ilkesine giire daha belirgin dtizenlenmesi gerekmektedir.

