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I. — GEÇEN TU1 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — 29.6.1965 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ti

caret Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü 
Fıkrası ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değişti
rilmesi; 

2. — 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve 
İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci 'Maddesinin Değiştirilmesi; 

3. — 657 (Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 

4. — 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 

Hakkındaki Kanun Tasarılarının maddeleri ve tü
mü kabul edildi. 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın; 

Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCIOĞ-
LU'nun; 

Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım İĞNECİ-
LER'in; 

Tasarı 
1. 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kül

tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 
4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarı. (1/817) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.9.1983) 
(Millî Eğitim Komisyonuna : 15.9.1983) 

Raportör 

2. 9.10.1935 Tarihli ve 2825 Sayılı Gümrük ve 
'inhisarlar Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bir Mükerrer Madde Eklenmesi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığına Kadro Verilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İş
ler Komisyonu Raporu. (1/737) (S. Sayısı : 562) (Da
ğıtma tarihi : 13.9.1983) 

FANAK ÖZETİ 

Yasama Dokunulmazlıkları Hakkında Başbakan
lık Tezkereleri ve Danışma Meclisi Anayasa ve Ada
let Karma Komisyonu raporları 'kabul edildi. 

6. — ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan 'Bankerlerin 
işlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile aynı Kararnamenin Değiştirilmesine ve 
Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair, 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 52 ve 53 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerin görüşülmesi, Hükü
met Temsilcisinin Genel Kurulda hazır bulunmaması 
nedeniyle ertelendi. 

15 Eylül 1983 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 17.50'de son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başjkanivdkili 

Erdoğan BAYIK A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

3. 27.4.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühen
dis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet; Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İs
kân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(1/734) (S. dayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

4. Osmanlı Arşivinin Günümüze Kazandırılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim; Bütçe-Plan 
komisyonları raporları. '(1/746) (S. Sayısı : 565) (Da
ğıtma tarihi : 13.9.1983) 

5. 25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 Sayılı Er Ka
zanından İaşe Edileceklere 'İlişkin Kanuna 3 Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/754) (S. Sayısı : 566) (Dafğıtma tarihi : 13.9.1983) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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II. — GELEN KÂĞITLAR'A EK 

Rapor 
1. 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 

Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı. (1/817) (S. Sayısı : 575) (Dağıtma 
tarihi : 15.9.1983) 

•••« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekiü Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisinin 163 üncü Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin 
İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile aynı Kararnamenin Değiştirilmesine ve 
Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair, 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 52 ve 53 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameler ve Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/129, 1/146, 1/187, 1/446, 1/457, 
1/466, 1/472, 1/487, 1/540, 1/577, 1/591, 1/611) (S. 
Sayısı : 530) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» 
bölümünde (1) inci sırada yer alan 530 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz; 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerle
rini alsın efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazırdır. 
Komisyon Raporunun okunup, okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon Başkanı, bir açıklamanız olacak 
mı efendim?. 

d) 
eklidir. 

530 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 

MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Şengün, Sözcü olarak bir açık
lamada bulunacaklar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMA

İL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlem
leri hakkında verilen yetkiye istinaden Hükümetimiz 
tarafından 35'den başlamak ve 53'de nihayet bulmak 
üzere bir seri Kanun Hükmünde Kararname çıkartıl
mıştır. Bu Kararnamelerin, 35, 37, 38 ve 39 sayılı 
olanları geçen dönemde Malî İşler Komisyonunda 
incelenmiş, gözden geçirilmiş ve bir rapor halinde Ge
nel Kurulumuza sunulmuştu. Ancak, raporun Genel 
Kurula sunuluşu sırasında, diğer kanun hükmündeki 
kararnamelerin de hep birden ele alınmasının daha 
iyi olacağı sonucuna varılmış ve bu şekilde Genel 
Kurulun kararı uyarınca, rapor Genel Kurula gelin
ceye kadar çıkartılmış ve ondan sonra çıkarılmış bu
lunan kararnamelerin hep birden ele alındıktan sonra, 
tekrar Malî İşler Komisyonunca Genel Kurulumuza 
indirilmesi kabul edilmişti. 

Bu cümleden olmak üzere, 39 Sayılı Kararna
meden sonra; 40, 42, 43, 45, 48, 50, 52 ve 53 Sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnameler, Komisyonumuz 
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tarafından tek metin haline gelecek şekilde yeniden 
tamamen gözden geçirilmiş ve yapılan müteaddit bir
leşimlerden sonra, bu Kanun Hükmündeki Kararna
meler topluluğu huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Malî işler Komisyonu ola
rak bu Kararnameleri ilgili temsilcilerle ve ilgi du
yan grupların temsilcileri ile enine boyuna gözden ge
çirdik ve bir kanun tasarısı haline getirmeye çalış
tık. Buradaki müzakereler sırasında bu Tasarıya Sa
yın Genel Kurulumuzca varsa eklenecek görüşler so
nunda kararnamenin daha iyi şekil alacağını ümit 
etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümetimiz çıkartmakta olduğu kanun hükmün

deki kararnamelerle ödeme güçlüğü içinde bulunan 
bankerlerin işlemlerinin kısa süre içinde tasfiye edil
mesi, alacaklıların haklarının güvence altına alınma
sı ve bu hakların bir an önce ödenmesi için elinden 
gelen her türlü gayreti göstermiş bulunmaktadır. 

Bununla beraber nevi şahsına özgü bu hadise do
layısıyla pek çok kararnamenin ardarda çıkartılması 
gerekmiştir, fakat her kararnamede genel gerekçe 
alacaklı olanların haklarının güvence altına alınması 
ve borçlularından bu hakların bir an önce yerine ge
tirilmesinin temin edilmesi olmuştur. Konuyu yakın
dan incelemiş bulunan Danışma Meclisimiz, bundan 
önce çıkardığı bir Kanunla alacaklı olanların hak
ları konusunda bazı kolaylıklar getirmiş bulunuyordu. 
O nedenle, ben şimdi konuya tekrar enine boyuna 
girmeksizin sözlerime burada nihayet vereceğim ve bu 
Kanun hükmündeki kararnamelerin görüşülmesini Yü
ce Kurulumuzun takdir ve incelemelerine arz ede
ceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Uluğbay, Hükümet adına bir açıklamanız 

olacak mı efendim?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİKMET 

ULUĞBAY — Şu aşamada bir açıklamam olmaya
cak Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Tasarı ile ilgili söz almak isteyen sa

yın üye var mı efendim?... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Bugün Türk ekonomik hayatında, Türk Maliye 

tarihinde «Bankerlik Olayı» diye adlandırılacak olan 

| bir olayı çözümlemek için Danışma Meclisi çalış-
I malarına başladığından çok kısa bir süre sonra ver-
I diğiniz bir yetkiye binaen çıkarılan kanun hükmün-
I deki kararnameleri incelemeye basılıyoruz. 
I 2578 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Ban-
I kerterin, işlemleri Hakkında Yetki Kanunu adıyla 
I kabul ettiğimiz Kanun 13.1.1982 tarihini taşıyor. Bu 
I Kanuna göre diki 14 Ocak 1982 tarihinde 35 sayılı 
I olarak, sonuncusu 13 Ocak 1983 tarih ve 703i sayılı 
I olmak üzere 12 adet, tam bir düzine kanun hükmün-
I de kararname çıkarılmış bulunmaktadır. 
I Bu arada ödeme güçlüğü içinde bulunan banker-
I lere ve bunlarla ilgili kişilere uygulanacak ceza hü-
I kümleri hakkında malum olduğu üzere Anayasa ce-
I zalar hakkında kanun kuvvetinde kararname çıkart-
I mak yetkisi vermediği için ayrı bir kanun şeklinde 
I 26.3.1982 tarihinde ve 2644 sayı ile kabul edilen 
I bir Kanun vardır. Bunlara ek ve çok önemli olarak 
I 11.8.1983 tarihinde, yani bundan bir ay kadar önce 

2874 sayı ile kanunlaşan Tasfiye Halindeki Bankerlerin 
I Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun adıyla 
I aynı konuda bir Kanun daha düzenlenmiş ve kabul 
I edilmişti. 

Arkadaşlar, işte bugün benim söz almanın nedeni 
incelemekte bulunduğumuz kararnamelerle son bah-

I settiğim hepinizin hatırlayacağı bankerzedelere 200 bin 
liralık bir avansın verilmesi hakkında bir Kanundu ki, 
burada 300 bin liraya çıkarılmıştı. Sonradan gene 
Konseyce 200 bin liraya indirilmiş olan rakamı ihtiva 
eden Kanundu, bu bahsettiğim Kanun, işte bu Ka
nun üzerinde durmak ve onların ilişkileri, yani ka
rarnameler ile bunların ilişkileri bakımından bir hu
susa dikkatinizi çekmek için söz almış bulunuyorum. 

Üzerinde durulursa görülecektir ki, kararname
lerle bahsettiğim Kanun aynı alanı düzenlemektedir. 
Kararnameler ödeme güçlüğü içinde bulunan banker
lerin işlemleri hakkındadır ve 2874 sayılı Kanun ise 
bu bankerlerden, yani ödeme güçlüğü içinde bulunan 
bankerlerden tasfiyelerine karar verilmiş olanlarının 
•tasfiyelerinin hızlandırılması hakkında Kanundur. 

I Demek ki, birincisi ödeme güçlüğü içinde bulunan 
bankerlerin işlemleri hakkında kararnameler, diğeri de 
bu tasfiye kararlarına bağlanmış olanların tasfiyele
rinin hızlandırılması hakkında kararnamedir. 

Bankerlerle ilgili 35 sayılı Kanun Hükmündeki 
I Kararnamenin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında 

«Konu ve Tanım» başlığı adı altında «ödeme güç-
I lüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerinin düzen

lenmesi ve gerekirse tasfiyesi, bunlara para yatıran-
ı ların haklarının güvence altına alınması bu Kanun 
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Hükmündeki Kararname hükümlerine göre yürütü
lür.» dendiği halde, 2874 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi, (Biraz evvel bahsettiğim) «Tasfiye halindeki 
bankerlere para yatırmış olan tasarruf sahiplerinin 
haklarını korumak ve takip etmek üzere tüzelkişiliği 
haiz bir Tasarrufları Koruma Fonu teşkil olunmuş
tur» denmektedir Kanunda. 

Böylece diğerine benzer hatta ayniyet gösteren bir 
hüküm iki tasarıda da getirilmiş bulunmaktadır. Ni
tekim, bu hükümlere parelel olarak kararnamenin ve 
elimizdeki Tasarının «Tasfiye Kurulları» başlığını 
taşıyan 3 üncü maddesi, «Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnameye göre tasfiye işlerini yürütmek üzere görevli 
mahkeme nezdinde bir veya gerektiğinde birden fazla 
tasfiye kurulu teşkil edilir...» dendiği ve aynı mad
denin beşinci fıkrasında «Görevli mahkeme iş duru
muna göre tasfiye kurullarının çalışmalarına son ve
rerek bunların işlerini diğer tasfiye kurullarına devre
debileceği...» hükmünü getirmiş olmasına ve maddede 
benzer hükümler yer almış olmasına rağmen, 2874 
sayılı Kanunun «Tasfiye işlerinin Yönetimi» başlığı 
altında 5 inci madde ikinci fıkrasında bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte mevcut tasfiye kurulları fona 
bağlı olarak görevlerine devam ederler, yani mah
kemelerin nezaretinden artık tasfiye kurullarını alıyor 
çıkardığımız, kabul ettiğimiz Kanun. 

«Fon gerekli gördüğü tasfiye kurullarını kaldı
rabilir, birleştirebilir» denilmektedir Kanunda. De
mek ki, şu madde de göstermektedir ki, kararnameler 
artık tek başına uygulanamamaktadır. Onların sa
halarına karışan bir Kanunu kabul etmiş bulun
maktayız. Şimdi. Ağustos başında kabul edilen Ka
nuna aykırı ve onun maddelerine ters düşen bir ka
rarnameyi kanunlaştırmak üzeresiniz. Tasarı, Kanu
nun değiştirdiği maddelerini' yenden önümüze getir
mektedir. Sanki bunlar kanunlaşmamış gibi. Bu çe
lişkili durum nedeniyle bu noktada kanun hükmünde 
kararnamelere dolayısıyla Anayasaya dönmek ve ko
nuyu ayrıntılı olarak incelemek durumunda kalıyoruz. 
Gerçekten 1961 Anayasalı 64 üncü maddesine, 1971 
yılında 1488 sayılı Kanunla eklenerek getirilen ka
nun hükmündeki kararname sorunu tam anlamıyla 
uygulamalarla yerleşmiş ve çözümlenmiş değildir. 

Elde bir kararname vardır, bunun kanun haline 
getirilmesi zorunludur, gerekiyor. Yeni Anayasa
mızın 91 inci maddesinde de bu emrediliyor. Hatta 
bunun Öncelikle ve ivedilikle görüşülerek yapılması 
emrediliyor Kanunumuzda. Biz üzülerek belirtmek 
isteriz M, kararnameleri kanunlaştırmada geciktik. Bu 

arada kararnamelerin uygulamaları vatandaşı tatmin 
etmediği ve olumlu ve hızlı bir sonuç vermediği için 
Hükümet, bu alanı yeniden düzenlemek ihtiyacını 
duydu ve hatta borçlan kısmen Devlet yardımı ile 
tasfiye etmek için yeni bir kanun tasarısı getirmek 
durumunda ve zorunluğunda kaldı. 

Kararnameler daha önce kanunlaştırdmış olsa idi, 
o zaman daha sonra çıkan kanun, evvelki kanun mad
delerini değiştirecek, uygulamada bir aksaklık olma
yacaktı ve hükümleri değiştirilmiş bir kararnamenin, 
değişen hükümlerinin tekrar kabulü gibi bir durumla 
karşı karşıya kalmayacaktık. 

Bu kararnameler kabul edildiğinde, muahhar, yani 
sonraki kanun olacak ve evvelki kanunun maddelerini 
değiştirecektir. Burada, elimizdeki Tasarının geçici ikin
ci maddesi de işlemeyecektir. Çünkü kararnamelerle, 
kanun aynı alanı ve konuyu çözümlemektedir. Asıl 
olan, 2874 sayılı Kanun, yani Tasfiye Halindeki 
Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkındaki 
Kanunla kararnamelerin birleştirilerek bir tek tasarı 
olarak getirilmesi idi. Böyle yapılmadığına göre, bu
gün yapılacak olan nedir?. Artık, bu konuda gecikmiş 
olduğumuz muhakkak. (Ki, bu kararnamelerle o ta
sarı, dikkat buyurulursa, hemen hemen aynı günlerde 
komisyonlarda müzakere edilmiş bulunuyor. 

Burada, Anayasa hükümlerini inceleyecek ve uy
gulamaların ihtiyaçları ile onları birlikte yürütmeye 
çalışacağız. Anayasanın 91 inci madde altıncı fık
rasında Kanun hükmünde kararnamelerin, Resmî 
Gazetede yayınlandıkları gün yürürlüğe gireceğini gös
termiştir. Bu kararnameler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince reddedilinceye kadar yürürlükte kalır. De
ğiştirilerek kabul edilen kararnamelerin, değiştirilmiş 
hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede yayın
landığı gün yürürlükten kalkarlar. 

Şu halde kararnameler, yayınlandıkları gün yürür
lüğe girdiler ve bu hal, bazı hükümler için hâlâ ge
çerli olmaktadır. Fakat, kararnamelerin bazı hüküm
leri 2874 sayılı Tasfiyelerin Hızlandırılması Kanunu 
dle değiştirildi. O halde, o hükümler, bu Kanunun 
yayımı ile 11.8.1983 tarihinde yürürlükten kalktılar 
ve halen bu hükümler mevcut ve yürürlükte değiller
dir şu anda, (Ki, bu hükümler, halen bizim kanunlaştır
mak istediğimiz kararnamelerde yer alıyorlar) O halde, 
yürürlükte kalmaları arzu edilmemiş o tarihte, Meclisi
mizce değiştirilmiş, bu hükümlerin yeniden ele alın
masına gerek kalmamıştır. 

Kanun hükümleri, Tasarı ile birleştirilerek getirilse 
İdi, ne yapacak idiysek, şimdi de aynı şeyi yapacağız. 
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Tasarının gerekçesinde, kararname hükümlerinin han
gileri 2874 sayılı Kanunla değiştirilmiş ise, o nedenle 
Tasarıya alınmadıkları yazılabilir. Böylece, geri ka
lanlar kanunlaştırılır. Uygulanacak usul bu olmak 
gerekir. 

Doğal olarak, bu arada, kararnamelerin madde
leri, açık hükümle değiştirilmiş olduğu gibi, kabui 
etmiş olduğumuz sonraki Kanunun ruhuna ters düşen 
ve onun çalışmasına mani olanlar da bulunabilir. 
Bunların da Kanuna uydurulması gerekir. Bütün bun
ların, Kanun ve kararname uygulamalarında bulunan 
kişilerin dahil olduğu bir komisyon çalışması ile ya
pılabileceği açıktır. Aksi halde, uygulamada büyük 
aksaklıklar çıkabilir. Aslında, güç yürütülen bankerlik 
sorununun, böyle bir çelişki ve tereddütle karşılaşma
ması gerekir, zorunludur. 

Büyük bir çalışma yapılarak, kararnameler hü
kümlerinde ve değişiklikler, neresinde ise, eksiksiz 
denecek şekilde birleştirilmiş bulunmakta Komisyonca. 
Fakat, bir husus, çok ciddî bir husus, belki bu bir
leştirme gayret ve telaşı içinde gözden kaçmıştır. Bu 
husus, hem Malî İşler Komisyonu, 'hem diğer komis
yon temsilcileri ve özellikle uygulamada bulunan Hü-
ikümet temsilcileri için varittir. 

Ben bu çelişkileri ortaya koyup önergeler ile 
düzeltmeyi düşündüm; fakat bu kadar girift bir işin, 
bir kişinin içinden çıkabileceği bir konu olmadığını 
gördüm ve hem de incelemelerim, bazı hususların 
daha göz önünde tutulması gerektiği ve uygulama ile 
mecburi ilişkilere gerek olduğu izlenimini bana verdi. 

Mesela, tasfiye kurullarından birinin 250 milyon 
liralık bir dağıtım için yaptığı başvuruya, izin verecek 
mahkeme, bunun 2874 sayılı Kanun hükümleri kar
şısında yapılamayacağını bildirmiş, Hazine Genel Mü
dürlüğü ve Milletlerarası iktisadî İşbirliği Teşkilatı 
Genel Sekreterliğince de mahkemenin yazısı paralelin
de mütalaa verilmiştir. «Siz bu parayı dağıtamazsınız» 
denmiştir. 

Demek ki, Kanun Tasarısında yer alan bu madde 
şimdi işlememektedir, işleyememektedir. Paranın, pay 
cetveli yapılarak alacaklılara dağıtılması, elimizdeki 
Tasarıda »68 inci madde olarak yer alan, ek 41 inci 
maddeye göre yapılmıştır. Şu halde, bu maddenin 
geçerli olmadığı veya başka bir şekilde düzenlenmesi, 
mahkemece ve Bakanlıkça kabul edilmiş bulunmak
tadır. 'Bu hususta gerek mahkemenin ve gerekse Ba
kanlığın ceva'bı halen elimde 'bulunmaktadır. Kısaca 
okumak istiyorum. 

Mahkemenin cevabı : «T3.8.1983 gün ve 2874 sa
yılı Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin 
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Hızlandırılması Hakkındaki Kanunun 4 ve 5 inci 
maddelerinde, tasfiye kurullarının, teşkil olunan fo
na bağlı olarak görevlerinin devam edeceği ve tas
fiye kurullarının, tasfiye işlemlerinden elde edilecek 
hâsılatın, fonun kaynaklarından birini teşkil ettiği 
belirtildiğine göre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra tasfiye kurullarının para dağıtımı yapma
ması uygun olacağı düşünülmektedir.» diyor üç kişi'-
lik üyesi ile birlikte mahkeme aynı şeyi, Hazine Ge
nel 'Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği Ge
nel Sekreterliği aynı konuda (Numaraları da var 
elimde) «İlgide kayıtlı yazınızda tasfiye işlemleri ku
rulunuzca yürütülmekte olan ...bankere ait, 256 mil
yon liranın % lO'unun pay cetvelleri yapılarak ala
caklılara dağıtımına karar verildiği; ancak 2874 sa
yılı Kanun karşısında hesaptan ödeme yapılıp yapıl
mayacağının bildirilmesi istenmektedir. 

Bilindiği gi'bi l'l.8.1983 tarih ve ....sayılı Tasfiye 
Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması 
Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesinde, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tasfiye kurulları
nın fona bağlı olarak devam edeceği, 4 üncü mad
desinde ise tasfiye kurullarının, tasfiye işlemlerinden 
elde edeceği hâsılatın fonun kaynaklarından birini 
teşkil edeceği büküm altına alınmıştır. Buna göre, 
tasfiye kurullarının, Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra, pay cetvellerine göre ödeme yapmama
ları gerekmektedir. 

Gereğini rica ederim diye tasfiye kuruluna cevap 
verilmiştir. 

•Bu düşünceyi doğrulayacak daha pek çok mad
de bulunabilir. Mesela, ben, incelemelerim sırasında 
görebildiğim kadarıyla, ek 47 inci, e'k 58 inci, ek 59 
uncu ve ek 40 inci madde karşılığı, Tasarıda yer alan 
70, 71, 72 ve 73 üncü maddeler de böyledir. Bunla
rın kanunla değiştirilip, değiştirilmediği bence tered
düt konusudur. 

ıBu arada, 2871 sayılı Tasfiyenin Hızlandırılması 
Hakkındaki Kanunda, 61!83 sayılı Amme Alacakları 
Kanununa göre, fonun, alacaklı yerine geçeceğinden, 
tasfiye masasına dahil 'banker alacaklarının temlik, 
nienkul ve gayri menkulleri rehin edilebileceğinden 
bahsetmekte ceza hükümleriyle ilgili olarak da yeni 
süreler getirilmiş bulunmaktadır. 

Kararnamelerle ilgili Tasarının buna göre yeni
den süratli olarak ele alınması gerektiğine inanıyo
rum. 'Bu arada, Kanunun 3 üncü maddesinde bahis 
konusu edilen, fonun yönetim ve denetimi ve diğer 
hususlarla ilgili konular Bakanlar Kurulunca yürür-
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lüğe konulacak yönetmelikte yer alacaktır. Ki, bu 
yönetmelik henüz çıkmamıştır, çok önemlidir. Kanun 
yetkisi vermektedir âdeta. Çok çetin bir yetkidir. 

Fonu ilgili olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı
dır. Fonun yönetim ve denetim esasları, görev ve 
yetkileri, personelinin statüsü ve ücretleriyle tabi 
olacağı diğer esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 
konulacak olan yönetmelikle gösterilir» denmektedir 
ki, bu henüz çıkarılmamıştır. Çok büyük yetkiler 
vardır bu yönetmelikte. Bakanlar Kurulunun bunu 
bir an önce çıkarmasında fayda vardır görüşünde
yim. 

Ayrıca, Danışma Meclisi zamanında ve onun 
verdiği yetkiye göre kabul edilmiş ve yürürlüğe gir
miş, bankerlerle ilgili 'kararnamelerin, gelecek mec
lislere kalmaması gerekir. Daha önceki Meclislerde 
Meclisimize kalmış kararnamelerin, çalışmalarımızı 
ne derece aksattığı ve yakınmalara sebep olduğunu 
düşünerek, 'Meclisimizce kanunlaştırılmasını diliyo
rum. Saygılarımı sunuyorum; beni dinlediğiniz için 
teşekkürler ediyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
'Sayın Sabuncu, biraz evvel söz istediğinizi gör

düm. Raporda «Takip sistemi ile ilgili söz hakkım 
saklıdır» diyorsunuz. O nedenle wıi söz istiyorsunuz 
efendim, yoksa Başkan sıfatıyla mı? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — «Takip sistemi ile ilgili söz hak
kım saklıdır» demiştim. Komisyonumuzda bazı arka
daşlarımızın da katıldığı birtakım temennileri, mü
saade ederseniz Sayın Kırcalı'ya cevap verirken o 
temennileri ortaya koyarsam kendi adıma da konuş
muş olurum; ama 'bu mümkün değilse Sayın Şengün 
cevaplandıracaklar. 

BAŞKAN — Cevap vermeyi arzu ettiğinize gö
re, buyurun efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
saygıdeğer üyeleri; 

Hakikaten Danışma Meclisimiz kurulduğundan 
beri komisyonlarımızı ve zaman zaman da Genel Ku
rulumuzu işgal eden bir konuyla şu anda huzurunuz
dayız. Banker olayı, Türkiye'nin ekonomik ve sos
yal açıdan son iki yıldan 'beri üzerinde en fazla du
rulan olayı durumuna gelmiştir. Dünkü Kanun Hük
münde Kararnamelerin bir an önce ele alınması ar
zım sırasında ortaya koyduğum gibi, bize göre yak
laşık 374 bin vatandaşımızı ilgilendiren ve mevduat 
olarak 200 milyara yakın, bir de bunun çıktısını dü-
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şünecek olursak 300 milyarı aşkın bir paranın takip 
ve tasfiyesiyle ilgili bir sistem önümüzdedir. 

Hükümetimizin tercihi,. kendine has takip sistemi 
içerisinde bir tasfiyeyi İhtiva eden kararnameler man
zumesi şeklinde tecelli etmiştir. Yalnız, komisyonda
ki müzakerelerimiz sırasında ve daha önceki gündem 
dışı konuşmalarımda, ya da bazı bilvesile konuşma
larımda arz ettiğim gibi, hakikaten banker hadisesi
ni '24 Ocak kararlarından soyutlamak, ya da uygu
lanan para-kredi politikası, özellikle sıkı kredi poli
tikasından soyutlamak mümkün değildir. 

«Takip sistemiyle ilgili söz hakkım saklıdır» şek
linde bir meşruhatım var. Huzurunuzu fazla işgal 
etmeyeceğim, sadece somut önerilerinize, yüksek tak
dirlerinize ve telkinlerinize, değerlendirmenize tabi 
olan kararnamelerimizin müzakeresi sırasında değerli 
katkılarınıza hasredebilmek bakımından 1-2 konu üze
rinde durmak istiyorum. 

Şöyle bir noktadan hareketle, herhangi bir eko
nomik irdeleme içerisine girmeden, sadece gelmek 
istediğim sonuca varabilmek bakımından belli bir 
noktadan getirerek konuyu arz etmek istiyorum : 

24 Ocak 1980. Dolar önemli ölçüde devalüe edil
miş, KİT mamullerinin fiyatları serbest bırakılmış, 
serbest ıfaiz politikası getirilmiş; neticede daha ön
ceki siyasal sürtüşmelere oyuncak edilen iktisadî po
litikanın birden bire kesilmesi gibi bir durumla kar
şı karşıya bırakılarak, ekonomi, özel sektörün ya
bancı kaynağa dayalı durumundan birden bire kendi 
kaynağına dönme gibi bir mecburiyetle yüz yüze kal
ması sonucu yaratılmıştır. 

% 30'larda seyreden kredi maliyeti % 60'lara 
çıkınca, KİT mamullerinin ve doların devalüasyonu
nun girdilerde yaptığı yükseltmeler nazarı itibara alı
nınca, özel sektörün, yabancı kaynağa dayalı olarak 
faaliyet gösteren özel sektörün bilhassa bunlardan 
mütevellit kredi talebinin doğuracağı aşikârken (Di
ğer konular, diğer yan etkiler hariç) kredi muslukla
rının kısılması özel sektörü kredi kullanan çarpık bir 
ekonomik model içerisinde, mikroekonomik model 
içerisinde, (Genel ekonomi açısından söylemiyorum, 
ünite ekonomisi açısından söylüyorum) yabancı ser
mayeye, kaynağa dayanmış olan ekonominin birden 
bire kendine gelememesi ve sonuçta bu kredi talebini 
yükseltici unsurlar karşısında başka, bankaların dı
şında başka kişilerden kredi aramalarına yol açmış
tır. Dolayısıyla herkes istediği faiz oranıyla muhata
bını veya işverene, müteşebbisi istismar etme imkâ
nını bulmuştur. İşte bunlar bankerlerin ekmeğine yağ 
sürmüştür. 
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Şimdi, konuyu ekonomik irdeleme açısından ele 
almadığımı, almayacağımı arz etmiştim; şöyle bir 
noktaya gelmek istiyorum: Bankerlik konusunda iki 
yön var: Birinci yön paranın toplanması; bu bir fa
cia. Valinin izniyle verildi falan, ikincisi, kredinin, 
toplanan paranın kredi şeklinde plase edilmesi, Gay
ri ekonomik yatırımlara da dönen paralar olmuştur; 
yat alınmıştır, şu olmuştur, bu olmuştur; ama büyük 
ölçüde diyebiliriz ki, kredi musluklarının kapatılma
sı karşısında kredi talebi artan firmaların eline geç
mesine sebep olmuştur. (X) firması kredi ihtiyacını 
buradan karşılamıştır. Şimdi nakit darlığı veya piya
sadaki, tedavüldeki para hacminin kısılması netice 
itibariyle devamlı bir kredi arayışı içerisine itmiş ve 
o hale gelmiştir ki, kartopunun yukarıdan aşağıya yu
varlandıkça büyüdüğü gîbi kredi tale'bi giderek fir
malar nezdinde, hatta genel ekonomi nezdinde büyü
müştür ve neticede döner sermayede eriyen 'bir tar
za bürünmüştür. 

İşte bu safhada iki konu önem taşıyor. 

1. 'Bu paraların, (Kamuoyuna geçtiği şekilde) 
barikerzedelerin paralarının bir an önce geri dön
mesi için bdhema'hal, daha önce Sayın Kırcalı'nın 
üzerinde durduğu, Kanun Hükmünde Kararnamenin 
çıkarılması sırasında da defaatle ortaya koyduğum 
gibi, tasfiye kurullarının görevlerini bihakkın yerine 
getirmeleri lazım. Bunun için bu kurullar üzerinde 
etkili bir yüksek denetimin şart olduğunu söylemek 
mümkün. 

Tasfiye kurulları, 100 üzerinden değerlendirildiği 
takdirde zannediyorum 40 puana ancak yaklaşabilir 
bir netice elde etmiştir. Dün de arz etmiştim, 266 
milyon lira harcama karşılığında 11.4.1983'te 453 
milyon liralık tahsilat var. Tabiî ki kayıt işlemleri 
olduğu için düşük kalmıştır; ama ilanihaye böyle 
gitmemesi lazım. Çünkü her defasında yeni kayıt iş
lemleriyle karşı karşıya kalma durumu söz konusu 
olabilecektir, tıpkı geçen çıkardığımız kanunda ol
duğu gibi. 

Tasfiye kurulları mevcut yönetime layık hizmet 
içerisinde olmak zorundadır. Murakabeye tabi tutan
lar da bu aşk içerisinde olmak zorundadırlar, bir an 
önce paraların ödenmesi için. 

2. Tasfiye kurulları bihakkın çalışırsa ne olur?.. 
Bir: Mallar daha çabuk nakte çevrilir, değerinde nak
te çevrilir, hakikaten kıymetli bir şekilde nakte çev
rilir. iki; Alacaklar daha çabuk döner. Zaten banke
rin nakti varsa eğer, onu ödeme durumunda kalı
yorlar. 

İşte burada, alacakların geri dönmesinde müşkü
latımız var. Onun için arz etmiştim 24 Ocak Karar
larından buraya kadar getirmemin sebebi bu idi. 
Bunun için, yani plase edilen paraların, firmalara 
kullandırılan paraların bu arz ettiğim gibi kartopu 
şeklinde büyüyerek giden kredi ihtiyacı ve döner ser
mayede eriyen plasmanlar karşısında, bugün tasfiye 
masasına geri dönmesi son derece zor duruma düş
müştür. Bu bakımdan da mutlaka bir yol bulun
ması lazım gibi gelir bana. O da şudur: 

(1. Devletin, müteahhitlere olan istihkak borçla
rını mutlaka zamanında ödemesi lazım. Çoğunlukla 
müteahhitler bankerlerden, bu gecikerek aldıkları is
tihkakların yerini dolduracak şekilde para kullandı
lar. Gerçektir arkadaşlar bunlar. 

2. Acaba diyorum ben, bankerden para kulla
nan bir firmaya (Bunların içerisinde kredi gücü yük
sek firmalar da vardır) devlet bankalarından birisi 
gerekli ve yeterli teminatı bankerden alarak aldığı 
para kadar kredi verebilir mi?.. Yani teknik deyi
miyle kredi ikâmesine gidilebilir mi?.. (X) firması (A) 
bankerinden kredi kullanmış, 120 milyon lira; (B) 
bankası da 120 milyon lira verirse (A) bankerinin 
alacağı tasfiye masasına dönecek ve bir an önce ala
caklılara ödenme durumunda kalacak. Bir çözüm yo
ludur. Bunu defaatle arz ettik. Bu imkân da zanne
diyorum vardır ve artık vatandaşların göz yaşlarını 
dindirecek bunun gibi unsurlar üzerinde durmak ve 
yönetimi belli bir güçlükten çıkarmak şarttır. 

ikincisi; tasfiyede kolaylık olsun diye kayyum 
veya gözetim sistemini, daha önce Komisyonda ve 
Hükümetle yaptığımız özel görüşmelerde tasfiye sis
temiyle, takip sistemiyle ilgili görüş olarak arz etmiş
tim; yani acaba kendi masasında otursa banker, ba
şına da bir devlet gözetimcisi versek, o şekilde tas
fiye edebilir miyiz?.. Veya, mademki işi bu mec
raya döktük, (o kanal başka kanal, bu kanal baş
ka kanal) o zaman bu tasfiye kurulları çalışmaları
na devam ederken bankerin çalışmalara belli bir so
rumluluk içerisinde katılmasını düşünebilir miyiz?.. 
Malın değerlendirilmesinde, alacaklının bulunmasın
da, borçlunun bulunmasında acaba bankerin tasfiye 
kurullarına faydası olurmu?.. «Aman efendim, ban
kerle tasfiye kurullarını resmî devlet dairesinde nasıl 
bir araya getireceğiz..» Zaten geliyorlar, farklı bir du
rum söz konusu değil. Bence bankerlerin, özellikle bü
yük bankerlerin (isim olarak vermek istemiyorum) tas
fiye çalışmalarına devletin büyüklüğe göre yürütülen 
hizmetler çerçevesinde katılmaları şarttır; yani tasfiye-
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de bankerin de çalışmalarından faydalanmak. Değer
lendirmelerde ve satışlarda hataya düşüldüğü de bir 
gerçek. O bakımdan da bunun faydası olabilecektir. 

Ben arz ettiğim gibi kıymetli vakitlerinizi bu dü
şündüğümüz mecra içerisinde olabileceğini tahmin 
ettiğim görüşlerimi arz ederek işgal etmiş olayım; 
çünkü artık bu mecradadır bu iş, böyle de gitme 
durumundadır. 

Gecikilerek huzurunuza getirildiği öngörülen Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Malî tşler Komis
yonunun veya ilgili diğer komisyonların nasıl zor
luklarla karşı karşıya olduğunu benim kadar Sayın 
Kırcalı da biliyorlar. O bakımdan, neden gecikme 
olduğu konusundaki eleştirilerine bu şekilde cevap 
vermek istiyorum. 

Kanun Hükmünde Kararname konusunda Malî 
tşler Komisyonunun raporu 16 Haziran 1983 tarihli
dir. 16 Haziran'dan bu yana kadar görüşmede bir 
gecikme Meclisin içerisinde ve dışarıda eleştirilere 
muhatap olabilecektir şeklinde bir hassasiyete kapıl
dığımız için bugün getirme ve dün huzurunuzu işgal 
ederek Sayın (Başkanlık Divanıyla karşı karşıya kal
ma durumuna girdik. 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde sanırım Hü
kümetin de şu anda maddeler bazında ortaya koy
mak istediği hükümler vardır. Yetki Kanunu görü
şüldüğü zaman Komisyonumuzda bunun da devam 
edeceğine, '2578 sayılı Kanunun münderecatının da 
hiç olmazsa bir sene daha devamına dair bir teklif
leri olmuştu. O teklifleri herhalde belli ihtiyaçtan 
doğmuştur. Şu anda Komisyon olarak Hükümetin 
yeni tedbirlerine de açık olduğumuzu, bu arada de
ğerli görüşlerinize de Komisyon olarak muhtaç oldu
ğumuzu arz etmek istiyorum. 

Ayrıca Sayın Kırcalırnın ortaya koyduğu ve 2874 
sayılı Kanuna ters olarak ifade ettiği hükümleri de 
muhakkak ki maddeler bazında cevaplandırma du
rumuna gireceğiz. Zannediyorum 3 üncü maddenin 
1 ve 5 inci fıkralarından bahsetmişlerdi. O konular
daki görevli mahkeme ile fon arasında bir nüans bu 
Kararname ile var. 21874 sayılı Kanun fonun teşek
külü ve bu arada 200 bin liralık kısmın ödenmesi 
şeklinde ortaya getirilmiş bir Kanun idi; ama tüm 
tasfiyeye müteallik olan hususlar bu Kanun Hük
münde Kararnamenin içerisinde yer almaktadır. Mad
de bazında bu konudaki, örneğin 3 üncü maddenin 
5 inci bendinin metinden çıkarılmasının müzakeresi 
konusundaki arzımızı da ortaya koyacağız. Tabiî bu 
konuda bizim de istemediğimiz bir durum oldu. 16 
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Haziran'da rapor hazırlandı. Zannediyorum 2874 
sayılı Kanunun çıkış tarihi 11.8.1983. Demek ki iki 
aylık bir gecikme görüşmede böyle bir, bizim rapo
ru düzenledikten sonra çıkan Kanuna uyduramama 
durumumuzla karşı karşıya kalmamıza sebep oldu. 
O bakımdan, bu noktalardaki, Sayın Kırcalı da dahil 
bütün yüce görüşe sahip olan değerli üyelerimizin 
görüşlerine açık olduğumuzu, önergelerini beklediği
mizi arz etmek istiyorum. Bu konudaki önergeleri 
Komisyonumuz dikkatle ve derhal inceleyerek yeri
ne getirecektir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Şengün, bir ilaveniz olacak mı efendim? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎSMA-

1L ŞENGÜN — Sayın Başkan, tuhaf bir durum var 
biraz. Sayın Komisyon 'Başkanı... 

BAŞKAN — Bize de biraz tuhaf geldi de o ne
denle zatıâlinize söz veriyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMA
İL ŞENGÜN — Teşekkür ederim Sayın Başkanım, 
demek ki aynı şeyleri düşünmüşüz. 

Sayın Komisyon Başkanının takip sistemiyle il
gili ifadeleri konusunda, o kısma geldiğimiz zaman 
herhalde biz de görüşlerimizi ifade edeceğiz; yalnız 
şu an belirtmek istediğim nokta şudur: Takip sis
temi üzerinde münakaşa edilebilir, bazı noktalar 
hakikaten tenkit edilebilir; ancak Sayın Başkanım, 
2874 sayılı Kanunun bazı maddeleri, aslında Sayın 
Komisyon Başkanının takip sistemiyle ilgili olan 
görüşlerine de karşılık maddeler getirmiş bulunmak
tadır. Onu da o zaman gene tekrar edeceğiz; fakat 
şu anda belirtmekte yarar görüyorum. 

Diğer hususlar ise, Sayın Kırcalı'ya Sayın Sabun
cu cevap verdi ve ifadesinde de açıkça belirttiği gibi, 
Malî İşler Komisyonu 12 kadar Kararnamenin, bü
tün Meclisin de hatırlayacağı gibi dört tanesini za
ten geçen dönemde gözden geçirmiş ve Genel Ku
rulumuza arz etmiş idi; ancak daha sonra devam 
etmekte, çıkarılmakta olan Kanun Hükmündeki Ka
rarnamelerle bizim ilk raporumuzun birleştirilmesi 
yolunda karar alındığı için, Kararnamelerin, daha 
doğrusu sürenin sona ermesi beklendi, bu da Ocak 
ayının ortalarına doğru gitti. Daha sonra bu 12 Adet 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin bir araya geti
rilmesi, yani birleştirilmesi meselesi bizim ifade et
mek lazım gelir ki çok vaktimizi aldı Sayın Baş
kanım. 12 Kararnameyi bir arada toplamak, derle
mek hakikaten bir mesele teşkil etti. O nedenle biz 
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görüşmelere ancak Nisan ayında, yani iki aylık bir 
süreden sonra başlayabildik ve Mayıs ayında bitir
diğimiz görüşmeler sonucunda da Haziran'da Genel 
Kurulumuza bütün Kararnameleri indirebildik. O 
nedenle Komisyonumuz yönünden bir gecikme ol
duğu kanısında değiliz; onu da arz etmek isterim. 

Bir üçüncü nokta, 2874 sayılı Kanun Tasarısı 
Meclislerimize Başbakanlık tarafından Nisan ayının 
sonlarında gönderilmiştir. Biz o sıralarda Kanun 
hükmündeki kararnamelerin görüşmelerinin ortasın-
daydık, dönüp geriye, yeni 'gelmiş olan Tasarıda bu
rnunla ilgili hükümler var mildir, ne ölçüde çatışır, pa
raleldir diye bir incelemeyi yapmak maddeten im
kânsızdır diye düşünüyorduk. O nedenle bir kanun 
'tasarısı daha önceki kararnamelerin şu veya bu yön
de iddia edildiği gibi değiştiriyorsa, zaten şu anda 
kararnameleri konuşmakta bulunduğumuz için veri
lecek önergelerde 'bunları göz önüne almaya çalışa
cağız. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerinde soru sor

mak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz Var mı?.. Yok. 
Sayın üyeler; Tasarının maddelerine geçilmesi hu

susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir efen
dim-

1 imci maddeyi okutuyorum. 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşleni
len Hakkında 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 
52 ve 53 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

Konu ve tanım 
MADDE 1. — 
1. Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin 

işlemılerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi, bun
lara para yatıranların haklarının güvence altıma alın
ması bu Kanun hükümlerime göre yürütülür. 

12. Bu Kanunun uygulanmasında banker deyi
mi; Bankalar Kanununa tabi kuruluşlar ile özel ka
nunlara göre mevduat kabul etme, ödünç para ver
me ve merikul kıymetler alım ve satımAile iştigal et
meye yetkili kılınan kuruluşlar dışında kalan; 

a) Bu işleri yapmak üzere daha önce bir merci-
den izin almış olan, 

b) Veya böyle bir izin almamış olmasına rağmen 
statüsünde bu işlerle uğraşacağı kayıtlı bulunan, 

c) Veya basın, radyo, televizyon veya 'diğer yol
lardan yapmış oldukları ilan ve reklamlarla bu faa-
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liyetllerini halka duyuran ve bu suretle menfaat vaat 
ederek yükümlülük altına giren, 

d) Veya münhasıran menkul kıymet alım ve sa
tım işleri ile uğraşan gerçek ve tüzelkişileri ifade 
eder-

3. Bu Kanuna göre banker sayılan gerçek ve tü
zelkişilerin ve tüzelkişi bankerlerim, kurucu ortakları
nın ortağı oldukları diğer kuruluşlar, kendi adlarına 
veya ortağı bulundukları banker kuruluşları adına fa
iz karşılığı para topladikları takdirde bu kişi ve ku
ruluşlar (da banker sayılır ve haklarında bu Kanun 
Hükümleri uygulanır. 

4. Türk Ticaret Kanununa uygun olarak kendi 
adına tahvil ve hilsse senedi ihraç eden kuruluşların 
s'özü edilen ihraç işlemleri barikerlik faaliyeti sa
yılmaz. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetim bir diye
ceği?.. Yok. 

iSorusu olan sayın üye?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza ısunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci malddeyi okutuyorum. 
Görevli mahkemeler 

MADDE 2. — 
1. Ankara, istanbul ve İzmir'de Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek bir 
veya birden fazla Ticaret Mahkemesi bu Kanuna 
göre tasfiye işlemlerimi yapmakla görevlidir. 

2. Gerektiğinde, yukarıda sayılanlar dışında ka
lan illerde de bu işlemleri yapmakla görevlendirile
cek mahkemeler, Adalet Balkanlığınım teklifi üzerine, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından be
lirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Ydk. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di
yeceği?.. Yok. 

Sorusu olan sayın üye?.. Sayın Kırcalı, Sayın Bil
ge... 

Sayın Kıreallı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, şimdi bu görevli mahkemelerle ilgili 2 nci mad
denin 2 nci fıkrasında «Gerektiğinde, yukarıda sayı
lanlar -dışında kalan illerde de 'bu işlemleri yapmak
la görevlendirilecek mahkemeler, Adalet Bakanlıiğımın 
teklifi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
tarafındam beliırleniir.» deniyor. Bunun karşılığında 



Danışma Meclisi B : 163 15 . 9 . 1983 O : 1 

2874 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fik-
rasmda; «35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 
ile ek ve değişikliklerine göre görevli olan mahke
meler görevlerine devam eder.» diyor. Şimdi, şunu 
sormak istiyorum; acaba kararname kanunlaşırsa bu 
son fıkrayı tadil etmiş olacak mıdır Sayım Başkanım?.. 
'Ben, burada artı'k kurulmuş olan mahkemeler gö
revlerine devam edecektir, bundan sonra bir mahke
me kurmaya gerek olmaidığı kanaatindeyim, çünlkü 
tasfiye işlemlerinin hepsi yapılmış bulunuyor. Yete
ri kadar da mahkeme kurulmuştur. Kanunun bunu 
istihdaf ettiğini ve artık 2 nci maddeye göre gerek
tiğinde tekrar mahkeme kurulabileceği inancında de
ğilim, ama biılmiyorum Sayın Komisyonumuz bunu 
kabul ederler mi, bu hususu düşünürler mi?... Hü
kümetimiz ne düşünüyorlar?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı, 
Sayın Hükümet, buyurun. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİKMET 

ULUĞBAY — Her şeyden evvel şunu ifade ede
yim ki, 2874 sayılı Kanunda belirtilen mahkemelerin 
görevlerine devaim etmesi hususu tasfiye kurullarıyla 
ilgili olarak fon idaresine geçen yetkiler arasında 
tedahül olup, mahkemelerin görevlerinin devam edip 
etmeyeceği konusunda bir boşluk doğmaması nede
niyle ikanulmuş'tur. 

ıDiğer taraftan, görüşmekte olduğumuz 2 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasındaki düzenleme de hatırla
nacağı üzere ilk 35 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname ile konulmuş bir hükümdür. O çerçeve içer
sinde hangi illerde ne kadar yeni dava konusu orta
ya çıkacağı bilinmediği için doğrudan doğruya Hü
kümete ve onun yanında da Yüksek Hâkimler ve 
Savcılar Kuruluna bu konuda mahkemeleri görevlen
dir ebilıme yetkisi .alınmıştır. Tabiatıyla bu 35 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnameler çerçevesinde ar
tık tasfiye işlemi süresi Eylül 1982 tarihinde doldu
ğundan yeni tasfiyeler açılmamakta ve dolayısıyla 
yeni mahkemeler (görevlendirilme durumuyla karşıla-
ştlmaimaktadır. işlevini yapmıştır, mevcut haliyle kal
ması esasen yeni bir mahkemenin görevlendirilmesi
ne imkân ve zaruret doğurmayacaktır. Ancak, hu
kukî işlemler nedeniyle Adalet 'Bakanlığı Temsilcisi 
olsaydı tahmin ediyorum benden çok daha iyi açık
layabilirdi, bir mahkemenin diğer bir mahkemeden 
hu'kükî işlemlerde yardım talebinde bulunması ge
rekliliği ile karşılaşılırsa tasfiye prosedürü bakımın
dan, ona imkân verebilmesi bakımlından hükmün 

böylece kalması sakınca getirmez, ama bir ihtiyaç ha
linde yarar da sağlayabilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bilge, buyurun. 
NEÖÎP BlLÖE — Ben de aynı şeyi soracaktım. 

Diğer bir sorum şu; 2 nci bent hükmüne göre ku
rulmuş mahkemeler var mıdır?.. Kurulmuşsa nere
lerdedir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayun Hükümet. 
MALİYE BAKANLIĞ ITEMSİLOM HİKMET 

ULUĞBAY — Ankara, İstanbul ve İzmir dışında 
Trabzon, Rize, Antalya, Kocaeli, Zonguldak gibi il
lerimizde de Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
tarafından mahallindeki mahkemelerden görevlendi
rilenler olmuştur ve bunlar da tasfiye işlemlerini yü
rütmektedirler. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yine radyodan, televizyondan akşam haberlerin

den Sonra duyabildiğimiz kadarıyla bir bankerlik mü-
essesisin'in olduğu yerlerde de vardır Sayın Bilge, ör
neğin Mersin'de de var, .ama bir asiliye hukuk mah
kemesine ticaret mahkemesi göreviyle görevlendiri
lip verilmiştir, Adana'da var, yani bendeniz radyo
dan, televizyondan duyuyorum. İhtiyaca göre ku
ruluyor yahut da o görev verilmiş devam ediyor da
ha doğrusu. 

Sayın üyeler; 2 nci maddeyi Komisyondan geldi
ği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum* 
Tasfiye kurulu 

MADDE 3. — 
1. 'Bu Kanuna göre tasfiye işlerini yürütmek 

üzere görevli mahkeme ınezdinde bir veya gerektiğin
de birden fazla tasfiye kurulu teşkil edilir. 

2. Tasfiye kurulu, Başbakanlıkça uzman kişiler 
arasında belirlenecek ilki ve görevli mahkemece seçi
lecek bir hukukçu üyeden oluşur. Başbakanlık ve 
görevli mahkemece yeter sayıda yedek üye seçilir. 
Yedek üyeler fiilen görev yaptıkları sürece asıl üye
lerin yetki, görev ve haklarına sahip olurlar. 

3. Tasfiye kurulu üyelerine bu görevleri için ve
rilecek ücret, Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edi
lir. 

4. Tasfiye kurulu, İcra ve İflas Kanununda ya
zılı iflas idaresi ve alacaklılar toplantısı İle iflas dal-
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resii görev ve yetkilerine sahiptir. Ancak, sulh olma 
işlemleri, bir davanın açılıp açılmaması konusunda
ki kararlar, icra ve İflas Kanununun 210 uncu mad
desinin 2 nci fıkrasına göre alınacak tedbirler, pa
zarlıkla satış 'kararları ve pay cetveli düzenlenmesi iş
lemleri mahkemenin onayına tabidir. Tasfiye kurulla
rının, bağlı oldukları görevli mahkemenin yargı çev
resi dışında kalan yerlerdeki işlemler1 i o yer icra ve 
iflas dairesinde istinabe suretiyle yapılar. 

Şu kadarki, Ankara ve istanbul'da, bu yerler ve
ya başka yerlerdeki tasfiye kurullarıının doğrudan ya 
da istinabe suretiyle talep edecekleri işleri yürütmek 
üzere Adalet Bakanlığınca birer icra ve iflas daire
si görevlendirilir. Bu şekilde görevlendirilen İcra ve 
İflas 'dairesi, tasfiye kurullarının işlemlerine münhasır 
olmak üzere yanında bulunduğu asliye mahkemesinin 
yargı çevresi ile .sınırlı olmaksızın, anılan itlerin il 
belediye sınıfları içindeki işleri görmeye yetkilidir. 
Bu tür işlerden doğan uyuşmazlıklar icra ve iflas 
dairesinin bağlı olduğu İcra ve tetkik merciinde çö
zümlenir, 

5. Görevli mahkeme iş durumuna göre tasfiye 
kurullarınım çalışmalarına son verecek bunların işleri
ni diğer tasfiye kurullarına devredebileceği gibi ge
rekli gördüğü takdirde tasfiye kurulu üyelerinin yer
lerini değiştirebilir. Ayrıca atanmalarındaki usule gö
re üyelerin görevlerine son verebilir. 

6. Tasfiye kurulu üyeleri bu görevlerinin dışında 
başka bir görev üslenemezler. Kamu görevlisi olan 
üyeler kuruldaki görevlerinin devamı süresince, her 
türlü özlük halkları saklı kalmak üzere, kurumlan n-
ca izinli sayılırlar. 

7. Tasfiye Kurulu başkam üyeler arasından gö
revli mahkemece seçilir. Mahkeme daha önce görev
lendirilmiş olan başkanların yerine yenisini seçebî-

' lir. Kurulun bütün yazışmaları başkan tarafından yü
rütülün 

'8. Görevli Mahkeme, tasfiye kurulu başkanı ve
ya üyelerinden birine 'belirli dava, icra takibi vesair 
işlemlefde tasfiye kurulunu temsil yetkisi verebiir. 

9- Görevli mahkeme, tasfiye kurulunun talebi 
üzerine dava ve icra takibi için, Hazine avukatlar; 
ile kamu kurum ve kuruluşlarının avukatları ara
sından Başbakanlıkça belirlenecek bir avukattın gö
revlendirilmesine karar verebilir. Bu işlerle görevlen
dirilme, sözü geçen avukatların aslî görevlerini yürüt
melerine engel teşkil etmez. Bunların 'bu fıkra hük
mü gereğince bakacakları dava ve icra takipleri ne
deniyle lehlerine hükmolup tahsili olunan vekâlet üc-
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retleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 
ncı maddesindeki limit dikkate alınmaksızın ayriua 
kendilerine Ödenir. 

10. Tasfiye Kurulu Başkanı ve üyeleri ile uzman 
ve diğer çalışanları görevleri sırasında veya görev 
leriyle ilgili olmak kaydı ile .işledikleri ve aleyhlerine 
işlenen suçlar nedeniyle Ceza Kanunu uygulanmasın
da Devlet memuru sayılırlar. Bu görevliler hakkın
da soruşturma yapılabilmesi bağlı bulundukları gö
revli mahkemenin inceleme sonunda vereceği izne 
tabidir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; zannederim mad
dede bazı tapaj hataları var. Şöyle : 

Maddenin (2) numaralı fıkrasında yer alan «... uz
man kişiler arasında» ibaresi, «... uzman kişileri ara
sından» şeklinde olacak. Ayrıca (4) numaralı1 fıkra
nın 84 ündü sayfada bulunan kısmının ıslon satırın
da yer alan «icra İflas dairesi» ibaresinin başharf-
leri düğerlerinde küçük harfle yazıldığı hailde burada 
büyük harfle yazılmış; bunun da küçük harfle ya
zılması gerekiyor. 

Ayrıca (5) numaralı fıkranın birinci satırında yer 
alan «... son verecek» ibaresi, «... son vererek» şek
linde olması lazım. 

(8) numaralı fıkrada «Mahkeme» ibaresinin baş-
haffi 'büyük yazıldığı halde, (9) numaralı fıkrada kü
çük harfle yazılmış. Bu sebeple (8) numaralı fıkra
daki «... Mahkeme» ibaresinin başharfini de küçük 
harfle yazmak lazım. 

Başka var mı efendim?.. «'Hazine avukatları» de
yince; «Hazine» yi büyük harfle yazmaya gerek var 
mı?.. Efendim, burada bahsedilen Hazinenin kendisi 
değil de avukatıdır; o nedenle. Onu da küçük mü 
yazmak lazım diye soruyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; böyle kallması her
halde daha uygun olacak. Çünkü «Hazine avukat
ları» defken, bu sa'fhada bizatihi Hazinenin vurgu
landığı bir gerçek; büyük kalması herhalde daha uy
gun olacak, özel isim olduğu için ve tüzelkişilik ol
duğu için. 

Yalnız bir şey arz etimek istiyorum; hunu her
halde 'buraya koymamız gerekecek. İkinci fıkranın 
ikinci .satırında «... bir hukukçu üyeden» bahsedili
yor; müsaade ederseniz «... bir veya gerektiğinde 
birden fazla hukukçu üyeden» şeklinde olması la
zım. Ayrıca dokuzuncu fıkranın ik'inci satırında yer 
alan «Başbakanlıkça belirlenecek bir avukatın görev-
lendifiılmesine karar verebilir» ibaresinin, «Başbakan-
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lılkça beMenecek bir veya birden fazla avukatın gö
revlendirilmesine karar verebilir» şeklinde düzeM-
nnesiini suples getirebilmek, yetki verebilmek bakı
mından bunları uygun buluyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet. ilaveler yapıyorsunuz : «... bir 
veya birkaç hukukçu üyeden oluşur.» öbürü; «... bir 
veya birden fazıla.» öyle mi efendim?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — EVet efendim. 

BAŞKAN — Yani değişik ibareler... Öbürüne 
de «... 'bir veya birkaç» desek?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Biz ikinci Akranın ikinci satı
rımda «... bir veya gerektiğinde birden fazlia» de
miştik; «bir veya birkaç» da olabilir. «... gerektiğin
de birden fazla» ibaresi belki suples getirmesi ba-
kımından. 

BAŞKAN — Aynı demektir. Gerekmezse zaten 
herhalde «Birkaç»ını görevlendirmezler. 

Başka bir şey var mı efendim?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Tamam efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın üyeler; madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı efendim?.. Sayın Kırcalı, Sayın Bilge. 
Başka sayın üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

saym üyeler; 
'Kanun Tasarlısının bütünü üzerinde yapmış oldu

ğum konuşmada söylemiş olduğum hususları, yani 
Kanun Tasarısı ile elimizdeki 'kanun hükmündeki 
'kararnamelerin 'kanunlaştırılması için getirilmiş bulu
nan bu Tasarı ile elimizde bulunan 2)874 sayılı Ka
nun hakkındaki (Bundan bir ay evvel kabul ettiğimiz 
Kanun hakkındaki) ciddî çelişki, şu maddede çok 
açık olarak görülüyor. 

Sayın üyeler; Anayasamız 91 inci maddesinde di
yor M, bîr meseleyi çıtaktan sonra; yani «Yayım-
iaridıkiaın gün Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulmayan 'kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük 
MiHet Meclisince reddedilecek kararnameler bu ka
rarın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürür
lükten ıkalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararname
lerin değiştiiriılmliş hükümleri, bu değişikliklerin Res
mî Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer.» 

'Biz, 28'7I4 sayılı Kanunla bu kararnamelerin bazı 
hükümlerini ele almışız ve değiştirmişiz. O tarihte 
bu değiştirilirken, «Biz bu kararnamenin faükümle-

rlnli değiş;türiyoruz» şeklinde durulmamış üzerinde; 
ama bugün fiilî durum budur. 

Şimdi elimizde bir Kanun bir kararname hükmü
nü değiştirmiş ilken o değiştirilmiş olan hükme mu
halif olan kararname hükmünü, eğer bugün kaınun-
laştırırsak; biz o kalkmış olan kararname hükmünü 
tekrar ele almış ve kanunlaştıırmış olacağız. Bu du
rum karşısında şöyle bir şey olacak : Sonraki ka
nun... Hulkulkun genel kuralı olarak eğer açıfkça de-
ğiştîrmliyorsa, sonralkfi kanun daha önceki kanunu kal
dırır, değiştirir Ihüfcmıüne binaen biz 2874 sayılı Ka
nunun hükmünü bu Kanun Tasarısıyla değiştirmiş 
olacağız; kanunlaştığı takdirde. 

Bakınız 2874 sayılı Kanun diyor ki; «Bu Kanu
nun kapsamına giren bankerlerin tasfiyeleri 35 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin ek ve değişiklik
leri hükümlerine göre Tasarrufları Koruma Fonu ta
rafından yönetilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihle mevcut tasfiye kurulları Fona bağlı olarak gö
revlerine devam eder. Fon gerekli gördüğü tasfiye 
kurullarını kaldırabilir, birleştirebilir.» Ya bugün ka
nunlaştırmak istediğimiz Kararname hükmü ne di
yor?.. Şimdi Anayasa demiyor ki, illa bu kararname
ler kanunlaşacak, illa aynı maddelerle 1972 yılında 
çıkmış olsa bile ondan sonra değiştiren 12 yıl içe
risinde birtakım kanunlar çıkmışsa, siz bunları illa 
kanunlaştınn demiyor. Onlar kalkmış; işaret edilir. 
«35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin şu hük
mü, 2874 sayılı Kanunla kaldırıldığı, değiştirildiği için 
kanunlaştırılmamıştır» denir. Artık onu değiştirerek, 
o kanun kabul etmiş zaten... Burada tereddüt var. 
Yani, buruda kanun hükmündeki kararnamelerin uy
gulanmasının henüz Türkiye'de yerleşmemiş olması
nın yaratmış olduğu tereddütler vardır tabiatıyla. Biz 
şimdi bu yolu gösteriyoruz. 

Şimdi bakınız arkadaşlar neyi kanunlaştıracağız; 
kabul ettiğiniz takdirde, şu maddeye «Kabul» dediği
niz anda şu olacak : «Madde 3. — Tasfiye Kurulu...» 
Tasfiye kurulunun kimler tarafından, nasıl idare edi
leceğini o zaman hükümet düşünmüş, getirmiş; «Bu 
Kanuna göre tasfiye işlerini yürütmek üzere görevli 
mahkeme nezdinde bir veya gerektiğinde birden faz
la tasfiye kurulu teşkil olunur.» Beşinci fıkrası; «Gö
revli mahkeme iş durumuna göre tasfiye kurullarının 
çalışmalarına son verecek, bunları işleyen diğer tasfi
ye kurullarına devredeceği gibi, gerekli gördüğü tak
dirde tasfiye kurulu üyelerinin yerlerini değiştirebilir. 
Ayrıca atanmalarındaki usule göre üyelerin görevle
rine son verebilir ve ilâhiri bu şekilde, 7, 8, 9 ve 10 
uncu fıkralarda devam ediyor. 

461 — 
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Şimdi biz burada ne diyoruz? Demek ki tasfiye | 
kurulları üzerinde tam yetki sahibi olan mahkemeler
dir; çünkü mahkeme nezdinde tasfiye kurulu kurul- I 
muş idi. Zaten elimizdeki kararnameler, aslında be- I 
yefendiler, değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığının 
çıkardığı kararnameler olmaktan ziyade, Maliye Ba
kanlığının «Uygundur» mütalaası ile çıkarılmış, Ada- i 
let Bakanlığının esas kararnameleridir. İcra İflas Ka- I 
nununun uygulanması sebebiyle ortaya gelmiş karar
namelerdir. Nitekim, biraz evvel Sayın Hazine Genel 
Müdürünün çok haklı olarak beyan ettikleri gibi, bu 
konuda bilgi sahibi Adalet Bakanlığı temsilcisi ol- I 
saydı, «Odur» diyorlar. İşte mahkemeler nezdinde ku
rulmuş olan bu tasfiye kurulları 2874 sayılı Kanunla 
başarılı sürdüremedikleri çalışmaları için, Devletin de 
konuya girme arzusuna binaen, tutuldu Maliye Ba
kanlığının emrine verildi. 'Bu işlere artık Maliye Ba
kanlığı karışıyor. 

Şimdi Kanun ne diyor? «Bu Kanunun yürürlüğe I 
girdiği tarihte mevcut tasfiye kurulları fona bağlı ola
rak görevlerine devam eder.» Artık mahkeme nezdin
de de değil, fon gerekli gördüğü tasfiye kurullarını 
kaldırabilir, birleştirebilir. Halbuki bu maddeyi kabul 
ederseniz, bakınız ne diyor? I 

«Mahkeme gerekli gördüğü takdirde tasfiye kuru
lunun çalışmalarına son verecek, bunların işlerini di
ğer tasfiye kurullarına devredebileceği gibi, gerekli 
gördüğü takdirde tasfiye kurulu üyelerinin yerlerini 
değiştirebilir.» 

Arkadaşlar, şimdi bu hükümler Kanunun ruhu ile 
kararnamelerin maddelerinin çakışmasıdır. Benim şim
di size söylediğim çok açık bir hüküm. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayınız. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bağlayacağım 
Sayın Başkanım. 

Çok açık bir hükümdür; ama Kanunun içine giril
diği vakit görülecektir ki, acaba bu madde dışında mı? 
Ben tasfiye kuruluna gittim. «Şu madde dışında kalı
yor mu kalmıyor mu bu Kanunun» dedim. Düşündü
ler, taşındılar «Bilmiyoruz, cevap veremeyiz» dediler. 
O sebeple ben önergelerle bunları ıslah etmeyi düşün
düm, yardımcı olayım istedim; fakat hem uygulayıcı-
si değilim, hem de bu konuyu tek başıma çözümlemek 
için ne zamanım ne insanın sağlığı müsait olabilir. 

O nedenle ben demek isterim ki, oldukça da karı
şık bir konudur, düşününüz 12 tane kararname, daima 
birbirinin maddesini değiştiriyor. Mesela biraz evvel 
tapaş hatası dedikleri şuradaki «Arasından» sözü «Ara- | 
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sındadır» şeklindedir; çünkü kararnamelerde öyledir. 
40 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin değiştir
diği 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bu 
fıkrasında, maddede «Arasında» dır, «Arasından» de
ğildir. O sebeple tapaş hatası değildir. Aynen oradan 
alınırken böyle alınmıştır, bu hali ile doğrudur; ama 
değiştirilmek istenirse değiştirilir. 

O sebeple Sayın Komisyonun ve Hükümetin bu 
kadar ağır işi bir veya birkaç üyeden organize edil
memiş bir şekilde beklemesi doğru olmadığı kanısın
dayım. Bundan sonra katiyen söz almayacağımı, özel
likle belirtmek istiyorum. Takdir Komisyonun ve Ge
nel Kurulunuzundur. Bu kararnamenin tekrar ele 
alınarak bu Kanun muvacehesinde incelenmesi gere
kir. Aksi takdirde büyük yanlışlıklar olması ihtimali 
vardır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Bilge, buyurunuz. 

NEClP BÎLGE — Sayın Başkan, çok değerli ar
kadaşlarım; bana bir arkadaş tarafından sorulan bir 
soru dolayısıyla maddeyi açıklığa kavuşturma bakı
mından söz almış bulunuyorum, o da şudur. Bu 
3 üncü maddenin dördüncü fıkrasında hem «iflas ida
resi» hem de «iflas dairesi» tabiri geçmektedir, «Bun
lar aynı şey değil midir?» diye soruldu. Belki bazı 
arkadaşların hatırına da gelebilir; bunlar aynı şeyler 
değildir. îflas dairesi Devletin resmî dairesidir, ya
ni her asliye mahkemesinin bulunduğu yerde bir ic
ra dairesi, bir de iflas dairesi bulunur. Bunun adı 
«iflas dairesi» dir. Onun yanında bir de «iflas ida
resi» geçmektedir. Bu, sadece iflas yoluyla takipler
de söz konusu olabilir; haciz yoluyla takipte söz ko
nusu olmaz. îflas idaresi alacaklılar topluluğu tara
fından seçilmiş olan özel bir kuruluştur. 

Şimdi, tasfiye kurulları hem iflas dairesinin, hem 
de iflas idaresinin vazifelerini, görevlerini yerine ge
tirecektir. Bu bakımdan bir aydınlatma gereğini duy
dum; onu yapıyorum. 

Onun dışında, ayrıca iki noktada da bir yanlışlı
ğı tashih etmek için söz almış bulunuyorum; o da 
şudur : Yine 3 üncü maddenin dördüncü fıkrasının 
sonunda «Bağlı olduğu icra ve tetkik merciinde çö
zümlenir» diyor. Burada «ve» bağlacı fazladır. Ka
nunen bunun adı sadece «tetkik mercii» dir; fakat 
tatbikatta «icra tetkik mercii» tabiri kullanılmakta
dır, yanlış da denemez; fakat «icra ve tetkik mercii» 
denirse yanlış olur. Oradaki «ve» bağlacının kaldı-
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rılması gerekir, «tora tetkik merciinde çözümlenir.» 
denilmesi uygun olur kanısındayım. 

Diğer bir nokta da altıncı fıkrada; «Bu görevle
rinin dışında başka bir görev üslenemezler» denil
mektedir. Burada (t) harfi yoktur; fakat zannederim 
ki kâtibimiz onu «üstlenemezler» diye okudu. As
lında «üstlenemezler» şeklindedir. «Üstlenemezler» 
şeklinde olursa, (t) olmazsa üs kurmak anlamına ge
lebilir. Halbuki burada görevleri üstlerine alamazlar 
anlamınadır, (t) harfinin eklenmesi gerekir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Bu vesile ile konuşma içinde düzeltme de yapıl

mış oldu. Bir (t) harfine herhalde Komisyon ve Hü
kümet itiraz etmediği gibi, uygulamada da «tcra ve 
tetkik mercii» teriminin yanlışlığı doğrudur, böyle 
bir merci yoktur, doğrusu «icra tetkik mercii» dir, 
oradan da «ve» nin çıkarılmasına Hükümet ve Ko
misyon da katılıyor mu efendim? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Katılıyoruz. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİKMET 
ULUĞBAY — Katılıyoruz. i 

BAŞKAN — Katılıyorlar. 
«Veya birkaç» «veya birden fazla» yi da eklemek 

suretiyle bu düzeltmeleri de yaparak 3 üncü maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkanım; müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Bir düzeltme mi var efendim? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; Sa
yın Kırcalı'nın görüşlerine kısaca cevap verdikten 
sonra fikirlerinden esinlenerek bir 11 inci fıkra tek
lifimiz olacaktır, hakikaten böyle yanlış anlaşılmış 
olabilir. 

Sayın Kircalı görüşlerinde 2874 sayılı Kanunla 
ilgili olarak bir bölümü itibarıyla haklıdır. Şöyle ki; 
2874 sayılı Kanun, Kastelli MENTAŞ, BİMTAŞ ve 
BAKO bankerlik kuruluşlarını kapsamaz. Ayrıca, 
2 nci maddesinde, kapsam maddesinde, ancak tasfi
yelerine karar verilmiş olar. bankerlere mevduat serti
fikası, hisse senedi, tahvil, bunlara ait faiz kuponla
rı ve benzeri menkul kıymetler karşılığında yatırılan 
paralar ile bankerlerin tasfiye tarihine kadar olan 
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faiz borçları hakkında bu Kanun hükümleri uygu
lanmaz, 2874 sayılı Kanun da böyledir. 

Bu bakımdan, bu kanun- hükmünde kararnameler 
bütün tasfiyelerine karar verilmiş bankerleri kapsa
dığı halde 2874 sayılı Kanun, bazı işlem ve banker
leri dışta bırakmaktadır; fakat kapsamına aldığı ban
ker ve işlemlerle ilgili olarak bir 11 inci fıkra olarak; 

«2874 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.» ibaresi
nin eklenmesini arz ediyoruz. Sayın Kırcalı'ya teşek
kür ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, ben de teşekkür ede
rim de, bu fıkrayı eklediğimiz takdirde, 76 ncı mad
de geldiğinde, yürürlük hükümleri, orada da «Yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer» dediğinizde, yani karar
namenin çıktığı tarihten itibaren, kararname hüküm 
ihtiva ettiğine göre, bu maddelerle bir çelişki olur 
mu acaba? 

BAŞKAN — Sayın Başkan, Yönetmelik Maliye 
Bakanlığında hazırlanıyor; fonun çalışması usul ve 
esasları tamamıyla o Yönetmelikte düzenlenecek. O 
zamana kadar bu hükümler zaten caridir. 

BAŞKAN — Bir usulî işlemde hata yapmayalım, 
o bakımdan sormak istiyorum. Yani, o tarihte olma
yan bir kanun hükmünü yürürlüğe koymuş gibi olur 
muyuz, olmaz mıyız? Bilmiyorum, yoksa koyarız 
Yüce Genel Kurulumuz da kabul ederse zaten mese
le yoktur. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; 2874 sayılı Kanun 
hükümleri belli bankerleri dışta bırakıyor diye arz et
miştim. Şimdi bunlarla ilgili olan hususları da ihti
va etmemek üzere bir 11 inci fıkranın eklenmesi za
rureti var. Yanlış anlaşılmasını engellemek bakımın
dan fonun tüzelkişilik kazanması halinde beşinci ve 
birinci fıkralardaki konular bir çelişik durum yarat
masın diye. 

BAŞKAN — O zaman lütfen yazdırın efendim, 
Genel Kurulun ıttılaına arz edelim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — 11 inci fıkra, «2874 sayılı Tasfi
ye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırıl
ması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — «2874 sayılı Tasfiye Halindeki Ban
kerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Ka
nun hükümleri saklıdır» diyorsunuz, tarihini koymu
yorsunuz. 

Sayın üyeler, Komisyon önünüze bir ekleme daha 
getirmiş bulunmaktadır. Hükümet de bu eklemeye ka
tılıyor mu efendim?.. Katılıyor zaten. 
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3 üncü madde için Sayın Tan'dan başka soru sor
mak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Yok. Buyurun Sayın Tan. 

TURGUT TAN — Soru değil söyleyeceklerim. 
BAŞKAN -•— Efendim, artık soru. 
TURGUT TAN — Yalnız bu açıklama karşısın

da yeni bir unsur giriyor işin içine. Genel olarak ka
nun hükmünde kararnamelerin burada onaylanması 
sistemiyle ilgili bir konudur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan, soru biçimin
de bir açıklama yapın. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, baştan beri 
görüşmeleri izliyorum; yalnız bir noktaya açık cevap 
getirilmiş değil. Sayın Kırcalı'nın ısrarla dile getirme
ye çalıştığı bir nokta var. 

2874 sayılı Yasa, en son çıkan Yasa, bu kanun 
hükmünde kararnamelerin hangi hükümlerinde açık 
ve kesin değişiklik yapmıştır?.. Bunun bir ortaya ko
nulması sanıyorum öncelikle gerekli; çünkü buna ce
vap verilmezse eğer, onaylama sırasında hangi hük
mün yürürlükte kaldığı, hangisinin değiştirildiği ko
nusu çok açıklığa çıkmaz. 

Şimdi bu eklenmesi önerilen konu, «2874 sayılı 
Kanun hükümleri saklıdır» Muhtemelen diğer mad
delerde de buna benzer konular çıkacak. O zaman 
her maddenin sonuna böyle bir ek fıkra eklemek, bu 
işin kolay yönüdür bunu da belirteyim hemen, bu 
çok kolay bir taraftır, uygulamadakiler ayıklasınlar 
pirincin taşını. «O hükümler saklıdır.» Kaldı ki, o 
hükümler zaten kararname tarihinde yürürlükte yok 
ki böyle bir kanun, 2874 sayılı Kanun. Bu, kanun 
hükmündeki kararnameyi onaylama kanunudur. 
«Onun hükümleri saklıdır* O ne zaman çıkmış?.. O 
da 15 gün evvel çıkmış veya bir ay evvel çıkmış me
sela. Bu işin kolay yönüdür. 

Kaldı ki, şimdi buradan görüşmeleri izlemek için 
ayrılamadığından, bir örneği bulmaya gideceğim ara 
verdiğiniz takdirde. Buna benzer bir örnek, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olarak gel
miştir bizim önümüze. Kanun hükmündeki kararna
me 657 sayılı Kanunun bir maddesini değiştirmiş o 
Kanun Hükmünde Kararname Yasama Organında 
onaylanmadan, hiç ondan söz etmeksizin Kanun 
Hükmünde Kararnamenin değiştirdiği madde normal 
bir kanunla değiştirilmiş veya yürürlükten kaldırıl
mış bir fıkrası. Şimdi onaylarken burada, bir sorun 
çıkmıştı; hatta yanılmıyorsam Sayın Kantarcıoğlu 
bizim Bütçe - Plan Komisyonundan indirdiğimiz for
müle karşı bir formül önermişti; fakat onun onay

lanmasına ilişkin Millî Güvenlik Konseyinden çıkan 
son metnin biraz farklı olduğu kanısındayım. Elim
de metin olmadığı için açık bir öneri de getiremiyo
rum; yani o formülü bizim benimsememiz lazım uy
gulamada tutarlılığı sağlamak bakımından. Ona ora
da bakacağım, bilgilerinize sunacağım eğer bula
bilirsem. 

Bu formül uygun bir formül olmaz gibi görünü
yor bana. Onu arz etmek için söz aldım, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Evet, bir açıklama oldu. 
Bir cevabınız olacak mı efendim, Komisyon ola

rak veya Hükümet olarak. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL-
Mt SABUNCU — Sayın Başkan, çok değerli üye
ler; 

Huzurunuzda bulunan, kararnameleri değiştirerek 
kabul eden bir Kanun Tasarısıdır, onaylama kanunu 
değildir, tsmi üzerinde «Falan falan sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun Tasarısı» kanunlaşmcaya kadar ka
nun hükmünde kararnameler bittabi hüküm ifade 
edecektir. Bizim buraya, sonuna 11 inci fıkra olarak 
koyduğumuz hüküm de kanun çıktıktan sonra, tabiî 
kanunlaştıktan sonra yürürlüğe girecek, ona varınca
ya kadar bu hükümler devam edecektir. 

Yalnız Sayın Kırcalı'nın görevli mahkeme ile 
haklı olarak ortaya koydukları şekilde, Sayın Tan'a 
da cevap arz etmiş oluyorum. Fon ile görevli mah
keme arasında bir görev griftliği söz konusu olmuş 
idi. Şimdi bu Kanun Hükmünde Kararnameyi görü
şemediğimiz için, o kanunlaştığından fonun ön plana 
geçmesi veya tasfiye kurullarının üstünde organiza
törü durumuna geçmesi gerçeği ile karşı karşıyayız. 
Ancak, fonun işlerlik kazanabilmesi için yönetmeli
ğin çıkması gerekiyor. İşte o zamana kadar yönetme
liğin çıkabileceği zamanı da nazan dikkate alarak bu 
hükmün eklenmesinin uygun olacağı, yönetmeliğin 
çıkmasıyla bu Kanun Hükmünde Kararnameleri De
ğiştirerek Kabul Eden Kanunun çıkmasının aym ta
rihe rastlayabileceği görüşündeyiz. 

Eğer 2874 sayılı Kanun şu kararnamelerin kap
sadığı bütün bankerleri kapsamış olsaydı, bir ve beşi 
çıkarırdık, bu iş biterdi; ama dışta kalan işlemler ve 
bankerler var; bunları kapsamıyor. Sayın Tan «Her 
maddenin altına böyle bir şey mi getireceğiz?..» bu
yurdular. Sadece bağlı bulunulan merci bakımından 
bir griftlik var. Onu burada çözmüş olduk. Diğer ko
nularda bir çelişki veya değiştirilecek bir husus yok-
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tur. Olduğu takdirde belki bir iki noktada aynı şeyi 
kullanabiliriz; fakat aşağı yukarı 80'e yakın madde
siyle Kanun Hükmünde Kararnameler, tasfiye siste
miyle İcra - İflas Kanunu hükümlerine göre değil, 
özel geliştirilmiş tasfiye sistemini ortaya koymakta
dır. O bakımdan, diğer maddelerde herhangi bir şe
kilde böyle bir eklemeye lüzum olmayacaktır. Ancak, 
burada sayın üyelerimizin düşüncelerini, tereddütleri
ni izale bakımından bir 11 inci fıkranın konulması
nı Komisyon olarak uygun bulduk. 

Koymasaydık ne olurdu?.. Koymasaydık da as
lında bir şey olmazdı; fakat mademki böyle bir ve 
beşinci fıkralar bu anlamı ortaya koyabiliyor, o za
man biz de tereddütlerin izalesi bakımından fuzulî 
olarak addedilmeyecek bir durumu ortaya getirmiş 
olduk. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, mevcut düzeltmeler ve ilavelerle 

birlikte 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

Diğer görevliler 
MADDE 4. — 1. Gerekli görülecek araştırma 

ve incelemelerin yapılması ve diğer işlerin görülmesi 
için mahkeme ve tasfiye kurulları nezdinde bakanlık
lar ve Kamu İktisadî Teşebbüslerince yeter sayıda 
personel görevlendirilir. 

2. Görevli mahkeme ihtiyaç duyduğu personel 
için Adalet Bakanlığı aracılığı ile Başbakanlığa baş
vurur. 

3. Bu şekilde görevlendirilen personele bu gö
revleri nedeniyle verilecek ek ücret Bakanlar Kurulu 
Kararı ile tespit edilir. 

4. Gerektiği takdirde Bakanlar Kurulu Karan 
ile tasfiye kurullarına yardımcı olmak ve mahkeme 
nezdinde çalışmak üzere bir veya birden fazla ban
ka görevlendirilir. Kararda görevin kapsamı da be
lirlenir. Bu durumda bankanın ilgili memur ve müs
tahdemleri hakkında İcra ve İflas Kanununun 5 ve 
10 uncu maddeleri hükümleri de uygulanır. 

5. Görevli mahkemenin mahkeme başkanı tara
fından ismen belirlenecek personeline de, 3 üncü fık
raya göre Bakanlar Kurulu Karan ile uzmanlar dı
şındaki personele verilen miktarda ek ücret ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «Kamu İktisadî 
Teşebbüslerini» küçük yazıyoruz, «Bakanlar Kurulu 
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Kararı» ibaresinin «Kararı» kelimesini de küçük ola
rak düzeltiyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bunun dışında bir diye
ceği?.. Yok. Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Bankerlerin başvurusu ve beyan yükümlülüğü 

MADDE 5. — 
1. Bu Kanun hükümlerine göre tasfiye isteyen 

bankerlerin, görevlendirilecek mahkemelerin Resmî 
Gazetede ilan edilmesinden itibaren 21 Temmuz 1982 
tarihine kadar muamele merkezlerinin bulunduğu ma
haldeki görevli mahkemeye başvurması gerekir. Baş
vuru dilekçesinde bankerler; yönetici, denetçi, müdür 
ve ortaklarının isim ve adreslerini de bildirmek zo
rundadırlar. 

2. 14 Ocak 1982 tarihine kadar konkordatonun 
tasdiki kararı kesinleşmemiş veya konkordato talebi 
reddedilmiş ve haklarında iflas kararı verilmiş olan 
bankerler mahkemeye başvurmak zorundadırlar. Bun
lardan birinci fıkrada öngörülen süre içinde başvur
mayanların konkordato ve iflas dosyaları ilgili mah
kemeye veya iflas daireleri tarafından resen görevli 
mahkemeye gönderilir. Bu durumda mahkemece tas
fiyesinin açılmasına karar verilir. 

3. Bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir 
ay içinde verecekleri bir beyanname ile halen alacak 
ve borç ilişkisi içinde bulunduğu gerçek ve tüzelki
şilerin, mümkün ise adreslerini de gösteren bir liste
sini, aldıkları ve verdikleri para miktarlarının anlaş
tıkları vade; faiz oranı, sair menfaat, anapara ve faiz
den yapılan ödemeleri ve kalan miktarlar, bütün belge 
ve dayanakları ile beraber mahkemeye bildirmek zo
rundadırlar. 

Tasfiye kurulu; bankerin borcu aktif değerlerin
den fazla ise aradaki farkın, Bakanlar Kurulunca tes
pit edilecek usul ve şartlara göre, açıklanmasını ban
kerden isteyebilir. 

4. Gerçek kişi bankerler, başvurma tarihinden 
itibaren bir ay içinde kendilerine, eşlerine usul ve fü-
ruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene, yönetici 
olarak çalıştırdığı kişilere ve müdürlerine; tüzelkişi 
bankerler de aynı süre içinde tüzelkişiliğe ve bunla
rın ortakları ile yönetici, müdür ve denetçilerine; eş
lerine, usul ve füruuna, evlatlıklarına ve kendilerinin 
evlat edinenlere ait taşınmaz mal ve iştiraklerine, 
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haczi caiz olan taşınır mal, hak, alacak ve menkul 
kıymetlerini bildirmekle yükümlüdürler. ^ 

5. Ayrıca; 
a) Gerçek kişi bankerler, eşlerine, usul ve fü-

ruuna, evlatlığına kendisinin evlat edinene ve üçün
cü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hı
sımlarına ve gerçek veya tüzel üçüncü kişilere; 

b) Tüzelkişi bankerler, gerçek veya tüzel üçün
cü kişilere, ortaklarına, yönetici, müdür ve denetçi
lerine; bu ortak, yönetici, müdür ve denetçiler de ken
dilerine, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlığına, kendi
sini evlat edinene ve üçüncü dereceye kadar (bu de
rece dahil) kan ve sıhrî hısımlarına; 

14 Ocak 1982 tarihinden önceki iki yıl içinde ivaz
lı veya ivazsız olarak devrettikleri veya temin ettik
leri taşınmaz mal, haczi caiz taşınır mal, hak, alacak 
ve menkul kıymetleri, başvurma tarihinden itibaren 
bir ay içinde beyan etmekle yükümlüdürler. 

6. Gerçek kişi bankerler, kendileri, yöneticileri 
ve müdürleri; tüzelkişi bankerler ise ortakları, yöne
tici, müdür ve denetçileri, resmen veya fiilen banker
lik faaliyetine başladıktan sonra boşanmış oldukları 
eşleri için de 4 ve 5 inci fıkra hükümleri uyarınca 
beyanda bulunmak zorundadırlar. 

7. Ölü ve gaipliğe karar verilmiş bankerler hak
kında bunların mirasçıları, varsa ortakları, yönetici
leri, denetçileri ve müdürleri 1 inci fıkrada yazılı sü
re içinde tasfiye için mahkemeye başvurmak ve di
ğer bentlerde hüküm altına alınan beyan mükellefi
yetlerini yerine getirmek zorundadırlar. , 

8. 14 Ocak 1982 tarihinde tasfiye haline girmiş 
bulunan bankerler için yukarıda öngörülen mükelle
fiyetler tasfiye memurlarınca da yerine getirilir, an
cak bu husus bankerler ile diğer ilgililerin beyan yü
kümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

9. Tasfiye Başbakanlıkça görevlendirilecek ba
kanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu veya alacaklılar 
tarafından istenmiş ise, beyanda bulunma yükümlü
lüğü 7 nci maddeye göre yapılacak ilandan itibaren 
başlar. Bu fıkra gereğince beyanda bulunma süresi 
15 gündür. 

10. Haklarında tasfiyenin açılmasına karar ve
rilen ve bu maddenin 4 ve 5 inci fıkralarında belirti
len kişilerin, beyan yükümlülüğünü yerine getirip 
getirmediklerine bakılmaksızın, sözü edilen fıkralarda 
beyana tabi taşınmaz mallarının diğer hak ve men
faatlerinin başkalarına devri, tadili, terkini veya üzer
lerinde yeni bir hak tesisi yetkili tasfiye kurulunun 

kararı ve mahkemenin onayı olmadıkça yapılamaz. 
Bu husus tapu siciline şerh verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Yalnız okuma yapılırken «bulundukları» şeklinde 

okundu üçüncü fıkra, o, «bulunduğu» dur efendim. 
Sayın Komisyon düzeltmelerinizi söyleyin efen

dim. 

MALÎ İŞLER KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ İS-
MAlL ŞENGÜN — Sayın Başkan, benim tespit ede
bildiğim kadarıyla dördüncü fıkranın dördüncü sa
tırında «kendilerinin» değil, «kendilerini evlat edi
nenlere ait taşınmaz mal ve iştiraklerine;» «iştirakle
rine», «iştiraklerini» olacak. Tespit ettiğim başka da 
bir şey yok. 

BAŞKAN — Efendim «5» in (a) sında da «ken
disinin» değil de «kendisini evlat edinene» oluyor, 
orada da «kendilerinin evlat edinene» değil de, «ken
dilerini evlat edinenlere» şeklinde birer «n» harfi 
fazladır, topaj hatasıdır, onları da lütfen çıkarın. 

Soru da olmadığına göre bu düzeltme ile birlikte 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Diğer başvuru halleri 

MADDE 6. — 
1. 5 inci madde uyarınca başvurmada bulunma

yan bankerler hakkında, îcra ve İflas Kanununun 
177 nci maddesindeki sebeplerin mevcut olması ve
ya iflas kararı verilmiş yahut konkordatonun tasdiki 
kararının kesinleşmemiş bulunması hallerinde, bun
lardan alacaklı olan kişiler, bu Kanun gereğince gö
rev yapacak mahkemelerin Resmî Gazetede ilan edil
mesinden itibaren 5 Mart 1982 tarihine kadar tas
fiye için mahkemeye başvurabilirler. 

2. Başbakanlıkça görevlendirilecek, bakanlıklar 
veya sermaye piyasası kurulu yaptıkları araştırmalar 
sonucunda tasfiye edilmelerini gerekli gördükleri ban
kerler hakkında yukarıdaki haller ve süre ile bağlı 
olmaksızın gerekçeli bir raporla mahkemeye başvu
rurlar. Acele hallerde talebin gerekçeli rapora dayan
ması şartı aranmaz. 

3. Bu madde ile 5 inci maddeye göre yapılan 
tasfiye talepleri geri alınmaz. Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 409 uncu maddesi hükmü uy-

— 466 
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gulanmaz. Gerektiğinde deliller mahkemece resen top
lanır. 

4. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen başvuru hal
lerinde de 5 inci maddenin 10 uncu fıkrası hükmü uy
gulanır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir evvelki mad
dede dokuzuncu fıkrada «Sermaye Piyasası Kurulu» 
büyük harflerle yazılmış, burada ufak; büyültüyoruz. 
Ayrıca «Hukuk Usulü Muhakemeleri» değil de, «Hu
kuk Usulü Muhakemeleri» şeklinde düzeltiyoruz 
efendim. Bunun dışında bir ilaveniz var mı?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, burada «Başba
kanlıkça görevlendirilecek» ten sonraki virgülün kal
dırılması sanırım uygun düşecektir. «Başbakanlıkça 
görevlendirilecek bakanlıklar veya Sermaye Piyasası 
Kurulu.» 

BAŞKAN — Virgülü oradan alalım, «Kurulu» 
ndan sonra virgülü oraya koyalım. Daha isabetli 
olur. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bunun dışında bir di
yeceği?.. Yok. 

Soru?.. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Tasfiyenin açılması kararı ve ilanlar 

MADDE 7. — 
1. Mahkeme, bankerin kendisinin, görevli ba

kanlığın veya Sermaye Piyasası Kurulunun başvurusu 
üzerine, banker hakkında bu Kanun hükümlerine gö
re tasfiyesinin açılmasına karar verir. 

2. Alacaklıların başvurusu mahkemece incelen
meye tabi tutulur. Mümkün olduğu takdirde banker 
de dinlenildikten sonra, talebin uygun görülmesi ha
linde, mahkemece tasfiyenin açılmasına karar verilir. 

3. Tasfiye kurullarınca bu maddenin 5 inci fık
rasına göre tasfiye ile ilgili ilanların yapılmasına baş
lanmadan önce görevli mahkeme, söz konusu ilan
lar üzerine bankerlerin, alacaklıların, borçluların ve 
diğer ilgililerin ne şekilde hareket edeceklerini 9 un
cu maddede yazılı hususları da belirtmek suretiyle 
Resmî Gazete ile radyo ve televizyonda yayınlanacak 
genel bir bildiri ile duyurur. 

4. Tasfiyenin açılması kararı, Resmî Gazetede, 
radyo ve televizyonda ilan edilmek ve İcra ve İflas 
Kanununun 166 ncı maddesinde yazılı yerlere bildir

mek ve gereği yapılmak üzere mahkemece tasfiye 
kuruluna gönderilir. 

5. Tasfiye kurulunca yapılacak ilanda, tasfiyesi
ne karar verilmiş olan bankerin adı ve unvanı ile 
bankerin, alacaklıların, borçluların ve diğer ilgililerin 
başvurma süresi ve başvurma yeri yazılmakla yetini-
lir. Tasfiye kurulu, birden çok gerçek ve tüzelkişi 
banker için ortak ilan yapılabilir. 

6. Tasfiye kurulları gerekli gördüğü takdirde 
başvurma süresinin bir bölümünde alacaklıların soy-
adlarının alfabetik sırasına göre, diğer bölümünde de 
sıra gözetilmeksizin başvurulmasına karar verebilir. 
Bu husus yapılacak ilanda ayrıca belirtilir. 

7. Bu Kanunda öngörülen ilanlar, bu Kanuna 
göre kurulan Başbakanlık Koordinasyon Komitesi 
aracılığı ile Resmî Gazetede ve Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumunca öncelikle ve ücretsiz olarak 
yayınlanır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, düzeltmeleri lüt
fen söyleyin efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — Efendim, üçüncü fıkranın son 
satırında «radyo» kelimesi «redyo» olarak yazılmış 
onu «radyo» olarak düzeltiyoruz. Beşinci fıkranın 
son kelimesi «yapabilir» olacak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, bir de dördün
cü fıkranın ikinci satırında, «166 ncı maddesinde ya
zılı yerlere bildirmek» ifadesindeki «bildirmek» i «bil
dirilmek» olarak düzeltiyoruz. 

BAŞKAN — Bu düzeltmelere Hükümet de katı
lıyor mu efendim? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili soru sormak ihti
yacını hisseden sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Muhafaza tedbirleri 
MADDE 8. — 
1. Mahkeme tasfiye kararından önce ve sonra, 

ilgililerin yurt dışına çıkması yasaklama dahil, ala
caklıların menfaati için zorunlu gördüğü bütün ted
birleri her zaman alabilir. 

2. 14 üncü maddeye göre geçersiz sayılan işlem
lere konu olan mal ve haklarla, gerektiğinde İcra 
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ve iflas Kanununun 277 ve onu izleyen maddeleri
ne göre iptal konusu olabilecek işlemlerle ilgili mal 
ve haklar hakkında da mahkeme gerekli muhafaza 
tedbirlerini alır. îcra ve iflas Kanununun 277 ve onu 
izleyen maddelerine göre iptal konusu olabilecek mal 
ve haklar için mahkeme ve tasfiye kurullarınca alı
nan tedbirler, tedbir kararından itibaren 9 ay içinde 
tasfiye kurulu tarafından iptal davası açılmadığı tak
dirde kendiliğinden kalkar. Daha önce alınmış olan 
muhafaza tedbirleri için 9 aylık dava süresi 14.10.1982 
tarihinden itibaren başlar. 

3. Acele hallerde davadan önce Bakanlar Ku
rulunca, bankerlerin ve bu Kanunun 5 inci madde
sinin 4 ve 5 inci fıkralarında belirtilen ilgililerin sözü 
edilen fıkralarda beyana tabi malları ile diğer hak 
ve menfaatler üzerindeki tasarruf hakkının sınırlan
dırılmasına, bunların mallarının, defterlerinin ve ka
yıtlarının muhafaza altına alınmasına ve yurt dışına 
çıkmalarının yasaklanmasına karar verilebileceği gibi 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Maliye Bakanlığı da bu 
tedbirleri almaya yetkili kılınabilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, birinci fıkranın 
birinci satırındaki kelime, «çıkması» mı, yoksa «çık
masını» mı efendim?... 

MALI İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — «Yurt dışına çıkmasını yasak
lama» olacak efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, oraya bir «nı» ilave 
ettik. Ayrıca, yine «Bakanlar Kurulu»ndan sonraki 
«Kararı» kelimesini «kararı» şeklinde baş harfini 
küçülterek yazıyoruz. 

Bu madde ile ilgili söz isteyen sayın üyemiz var 
mı efendim?... Yok. Komisyon ve Hükümetin bu
nun dışında bir beyanı?... Yok. Soru sormak ihtiyacı
nı hisseden sayın üyemiz olmadığına göre maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
'ilan üzerine yapılacak işlemler 
MADDE 9. — 
1. Her ne sebeple olursa olsun bankerlerden ala

caklı olan kişiler, 7 nci maddedeki ilan tarihinden 
itibaren en geç 1 ay içinde, alacaklılarının tutarını, 
teminatlarını, vadelerini, faiz oranlarını, sair men
faatlerini, ödemelerini ve kalan miktarlarını (takip ve 
dava konusu edilmiş olanlar dahil) (icra ve iflas 
Kanununun 219 uncu maddesinin 2 nci bendi hük
müne göre tasfiye kuruluna bildirilecektir. Bildirme 
işlemi vekâletnamesi muhtarlıkça onaylı vekil vası

tasıyla da yerine getirilebilir. Alacak bildirme işlerin
de vekilin avukat olması gerekmez. Yukarıda sözü 
edilen bir aylık süre gerektiğinde görevli mahkeme
ce 15 günü geçmemek üzere uzatılabilir. Sürenin 
uzatıldığı da ilgili tasfiye kurulu tarafından ilan edi
lir. Bir bankerin diğer bankerdeki alacağının yazımı 
süreye tabi değildir. Şu kadarki yazım süresinden 
sonra yazdırılan bu alacaklar, yazımdan evvel ka
rarlaştırılmış paylaşmaya iştirak edemezler. Tasfiye 

I masası bu alacakları kabul ederse kabul keyfiyeti ile 
sırası Resmî Gazetede ilan edilir, icra iflas Kanunu-

I nun 235 inci maddesi hükmü bu durumda da uygu
lanır. 

2. Yukarıdaki süre içinde talepte bulunmayanla
rın alacakları, bu Kanuna göre yapılacak tasfiyede 
dikkate alınmaz. 

3. Her ne sebeple olursa olsun bankerlere, or
taklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eş
lerine, usul ve füruuna, evlatlıklarına, kendilerini ev-

I lat edinenlere borçlu olanlar 7 nci maddeye göre ya
pılan ilandan itibaren 15 gün içinde 1 inci fıkrada 
gösterilen şekillerde borçlarını ve borçları teminat-

I sız ise borca yeter derecede taşınır ve taşınmaz mal 
ve haklarını bildirmek zorundadırlar. Görevli mah
keme tasfiye kurullarının talebi üzerine veya resen bu 
borçların ödenmesini sağlamak amacıyla teminat is
teyebilir. Ve gerekli gördüğü tedbirleri alabilir. Borç
ların vadesinde ödenmemesi halinde ihtara gerek kal
madan temerrüt faizi işler. Borcun tamamının varsa 
takip masrafları ile birlikte 13 Ocak 1983 tarihinden 

I itibaren üç ay içinde ödenmesi halinde işlenmiş ve 
işleyecek olan temerrüt faizi alınmaz. Temerrüt fai
zi; ödemenin aynı tarihten itibaren beş ay içinde ya
pılması halinde aylık '% 2 yedi ay içinde yapılması 
halinde aylık % 5 ve daha sonraki ödemelerde ise 

I aylık '% 10 üzerinden hesaplanır. Temerrüt faizi ile 
ilgili hüküm ödeme planının uygun görülmesi nede-

I niyle haklarında tasfiyenin kaldırılmasına karar ve
rilen bankerlere borçlu olanlar bakımından da öde
me planının gerçekleşmesine veya tasfiye kurulunca 
yapılacak İşlemlerin tamamlanmasına kadar aynen 
uygulanır. Bankerlere yukarıda sözü edilen kişilere 
borçlu olanların takas iddiasının kabulü halinde (ar
tan alacak miktarı ayrık olmak üzere) her iki ala
cak için de temerrüt faizi uygulanmaz, ödünç para 
alma dışındaki borçlanmalar ile tasfiyeye tabi tutu-

I lan bankerler arasındaki her türlü borçlanmalar için 
temerrüt faizi oranı vade tarihinden vade yoksa tas-

I fiyenin açılması tarihinden itibaren hesaplanır ve 

m-
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oranı her halükârda '% 2 yi geçemez. Borçlu tasfiye
ye tabi banker ise, tasfiyenin açılması tarihinden iti
baren hesaplanacak faizin alacaklı bankerin tasfiye 
masasına ödenmesinde, bu Kanunun 18 inci madde
sinin birinci fıkrasındaki sıra ve esaslara göre işlem 
yapılır. 

4. Bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denet
çilerine ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlat
lıklarına, kendilerini evlat edinenlere ait mevduat, pa
ra, mal, hak ve menkul 'kıymetleri ellerinde bulun
duran gerçek ve tüzelkişiler, varsa onlar üzerindeki 
hakları saklı kalmak şartıyla, sözü edilen fıkrada 
gösterilen sürede bunları tasfiye kurullarına bildirmek 
ve tasfiye 'kurullarınca yapılacak tebligattaki süre ve 
şartlar dahilinde teslim etmekle yükümlüdürler. Ya
pılacak tebligatta makbul mazeretleri bulunmadıkça 
cezaî yönden sorumlu olacakları ve rüçhan hakların
dan yarralanamayacakları hususları da bildirir.* 

5. Bu Kanunun 14 üncü maddesinde sözü edi
len geçersiz tasarruflardan yararlanmış olan kişiler de 
edindikleri menfaatleri 3 üncü fıkrada belirtilen süre 
içinde tasfiye kurullarına bildirmek zorundadırlar. 
Bu kişiler, edindikleri menfaatleri ellerinden çıkar
mış iseler, tasfiyenin açılması tarihindeki değeri kadar 
kişisel malları ile sorumlu olup, sorumlu oldukları 
değer tutarında taşınır ve taşınmaz mal, hak ve ala
cak ve menkul kıymetlerini aynı süre içinde tasfiye 
kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. Geçersiz tasar
ruflardan edinilen menfaatler veya bunların değeri 
tutarındaki malların tasfiye kuruluna teslim yükümlü
lüğü, 4 üncü fıkrada belirtilen esaslar dahilinde yeri
ne getirilir. 

6. •Bankerlere ve 3 üncü fıkrada gösterilen di
ğer kişilere borçlu olanların tasfiye masasına girecek 
borçları hakkında 14 Ocak 1982 tarihinden itibaren 
zaman aşımı işlemez. 

7. 3 üncü fıkra gereğince görevli mahkemece 
alınacak tedbirler sıra cetveli düzenlemesinde haciz 
hükmünde sayılır. 

8. Bankerlerin borçlu oldukları çeklerle, banker
lere ve 3 üncü fıkrada gösterilen diğer kişilere borç
lu olanların tasfiye masasına alacak olarak girecek 
borçlarına ait çeklerde Türk Ticaret Kanununun 692 
nci maddesinin 5 inci bendindeki keşide yerine ilişkin 
şart ile 708 inci maddedeki ibraz zorunluluğu aran
maz ve 711 inci maddedeki çekten cayma hükmü 
uygulanmaz/ 

9. Tasfiyeye tabi tutulan bankerlere 3 üncü fık- I 
rada belirtilen kişilerin hamili oldukları tasfiye ma- | 
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sasına giren senetlerinde Türk Ticaret Kanununun 
626 ncı maddesinde öngörülen ödememe protestosu 
keşidesi şartı ve 635 inci maddesindeki ihbar zorun
luluğu aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin 
bir diyeceği var mı efendim?.. Buyurunuz Sayın Şen-
gün. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 
ŞENGÜN — Küçük bir - iki nokta var Sayın Baş
kanım. 

İkinci satırda «alacaklılarının» değil, «alacakla
rının tutarını» olacak efendim. 

Üçüncü fıkranın beşinci satırının sonundaki vir
gülü kaldıralım ve «Ve» yi küçük harfle başlatalım 
lütfen. 

Aynı fıkranın alttan itibaren dördüncü satırında
ki «Vade tarihinden sonra» ifadesinden sonra bir vir
gül koyarsak daha açık olacak efendim. 

BAŞKAN — Hükümet bu değişikliklere katılıyor 
mu?.. Katılıyorsunuz. 

Sayın Bilge buyurunuz. 
NECİP BİLGE — Gözden kaçmış oldu düzelt

meler sırasında. Üçüncü fıkranın sekizinci satırında 
«üç ay içinde işlenmiş ve işleyecek» diye geçmiştir. 
Bunun «işlemiş ve işleyecek» şeklinde olması lazım. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 
ŞENGÜN — Evet efendim. 

BAŞKAN — Oradan «n» harfini çıkarttık. Ko
misyon ve Hükümet buna katılıyor. 

Maddeyi bu değişikliklerle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Mahkemenin görevinin kapsamı 
MADDE 10. — 
1. Bu Kanun uyarınca görevlendirilen mahke

meler sıra cetveline itiraz, istihkak, ihalenin feshi ve 
iptali davaları dahil, tasfiye işlemleri nedeniyle orta
ya çıkacak bütün şikayet ve uyuşmazlıkları çözüm
ler. 

2. Bütün alacaklılar taleplerini geri aldıkları veya 
tüm borçlar ödendiği yahut bankerlerin sıra cet
velinin ilanından itibaren 15 gün içinde sunacakları 
azamî bir yıl süreli tasfiye planı uygun görüldüğü ve 
bu yoldaki kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde 
tam ve sağlam teminat sağladığı takdirde, mahkeme 
bankerin bankerlik faaliyeti dışındaki çalışmalarına 
devam edebilmesi için tasfiyenin kaldırılmasına karar 
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verebilir. Mahkeme gösterilenler dışında başkaca te
minat verilmesine veya ödeme planında değişiklik 
yapılmasına lüzum gördüğü takdirde, 15 günlük ek 
süre verebilir. Tasfiyenin kaldırılması talebinin ret ve 
kabulüne dair kararlar aleyhine banker ve ilgili tas
fiye kurulu tarafından temyiz yoluna başvurulabilir. 

3. Görevli mahkemelere intikal eden hususlarda 
basit yargılama usulü uygulanır. Kural olarak duruş
ma yapılmaksızın karar verilir. Mahkemece duruşma 
yapılması tensip edildiği takdirde öncelikle Tebligat 
Kanununun 2, 7 ve 41 inci maddeleri hükümlerine 
göre taraflar en kısa zamanda duruşmaya çağrılır ve 
mazeretsiz olarak gelmeseler bile gereken karar ve
rilir. Bir davada birden fazla mazeret talebinde bu
lunulmaz. Bir işlemin yapılması için birden fazla me
hil verilmez. 

4. Ödeme planının uygun görülmesi sebebiyle ve
rilen tasfiyenin kaldırılması kararının kesinleşmesi 
üzerine ödeme planı görevli mahkemece ilgili tas
fiye kuruluna gönderilir. Bankerin ödeme planına kıs
men de olsa uymaması halinde teminatın tasfiye ku
rulunca tamamı paraya çevrilerek alacaklılara alacak
ları ödenir. Bü şekilde ödemelerde ödeme planına 
göre vadesi gelmemiş alacaklardan indirim yapılamaz. 

5. Teminatın alacakları karşılamadığı hallerde, 
tasfiye kurulunca, herhangi bir hükme gerek kalmak
sızın bankerin diğer mal, hak ve alacakları hemen 
muhafaza altına alınarak paraya çevrilir ve elde edi-' 
len miktardan ödenmemiş alacaklar karşılanır. 

6. Tasfiyenin kaldırılması kararının kesinleşme
si üzerine bankerin teminat olarak gösterdikleri dı
şında kalan malları ile diğer sorumluların malları 
üzerindeki muhafaza tedbirleri kalkar. Ancak banke
re borçlu olanların malları üzerine konulmuş olan 
tedbir, vadesi gelmiş borçlar için tasfiyenin kaldırıl
ması kararının kesinleşmesinden, vadesi gelmemiş 
olanları hakkında da vadelerinden itibaren bir ay 
sonra kalkar. 

7. Görevli mahkeme teminat olarak gösterilen 
malların bir kısmını, alacaklıların menfaatini halel
dar etmemek kaydıyla, şartlı veya şartsız olarak ser
best bırakabilir. 

8. Tasfiyenin kaldırılması isteği ve ödeme planı 
geri alınamaz ve üçüncü kişilerde gösterdikleri temi
nattan vazgeçemezler. Şu kadarki tasfiyenin kaldırıl
ması reddine ilişkin kararın kesinleşmesi ile üçüncü 
kişilerin gösterdikleri teminat iade edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği 
var mı efendim?.. Buyurunuz Sayın Şengün. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 
ŞENGÜN — Redaksiyonla ilgili olarak birkaç hu
sus var efendim. 

Sayın Başkan, ikinci fıkranın üçüncü satırının 
sonuna doğru «teminat sağlandığı takdirde» olacak. 

Altıncı fıkranın son satırında «vadesi gelmemiş 
olanlar hakkında da» olacak. 

BAŞKAN — «Sağladığı» ifadesini niçin «sağ
landığı» yapıyorsunuz onu öğrenebilir miyim? Temi
natı sağlayacak olan bankerdir değil mi efendim? «Sağ
ladığı» ifadesi doğru gibi geliyor bana. Sağlayacak 
olan bankerdir çünkü. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 
ŞENGÜN — Sayın Başkanım «Sağladığı» olabilir 
efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan o zaman «Ban
kerler sağladığı» şeklinde olması lazım efendim. Bu 
haliyle «sağladığı» ifadesi daha doğru olacaktır ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Sağlandığı diyorsanız sağlandığı ol
sun efendim. Yalnız, zannederim burada sağlayacak 
olan bankerdir. «... bankerin bankerlik faaliyeti dı
şındaki çalışmalarına devam edebilmesi için tasfiye
nin kaldırılmasına karar verebilir.» deniliyor. Kim ka
rar verebilir?.. Yukarıda saymış. Olur efendim, «sağ
landığı» diyorsunuz, «sağlandığı» olsun; ama esası 
bankerin sağladığı takdirdedir. 

NECİP BİLGE — O zaman «Bankerler sağla
dığı takdirde» demek gerekecektir. 

BAŞKAN — Efendim, «Sağlandığı takdirde» olur
sa «Bankerler» olur. «Sağladığı takdirde» olursa 
«Banker» olur. Çünkü sağlamak tekildir. «Sağlanmak» 
onun tarafından denilmek suretiyle oluyor; fakat 
banker sağladığı takdirde izin verilecektir demek gi
bi geliyor bana; ama Komisyon ısrar ederse «n» har
fini koyarız. 

NECİP BİLGE — O zaman da «15 gün içinde 
sunacakları» diye yine çoğul geliyor. Bu itibarla «sağ
ladığı» uygun olacaktır sanıyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 
ŞENGÜN — Sayın Başkanım, her iki halde de ifade 
edilmiş oluyor efendim, değişen bir şey yok, olduğu 
gibi kalsın isterseniz. 

BAŞKAN — Efendim, bir de sekizde «üçüncü 
kişilerde» ifadesjndeki «de» dahi anlamında olduğu 
için ayrı yazılmak gerekecek. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 
ŞENGÜN — Evet efendim ayrı olacak. 

Bir de sekizinci fıkrada «Şu kadarki tasfiyenin 
kaldırılması reddine ilişkin...» ifadesi, «Şu kadarki 
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tasfiyenin kaldırılması veya reddine...» şeklinde ola
cak efendim. 

BAŞKAN — Evet «... kaldırılması veya reddine» 
diyorsunuz. Oraya bir «veya» koyuyoruz. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 
ŞENGÜN— Bir de altıncı fıkranın sonunda «olan
ları hakkında da» değil de «olanlar hakkında da» 
şeklinde olacak efendim. 

BAŞKAN — Evet «ı» yi çıkartıyorsunuz. 
Sayın Bilge başka bir şey var mı efendim?.. Bu

yurunuz. 
NECİP BİLGE — Bir soru sormak istiyorum, 

bir düzeltme de olabilir bu. 
Üçüncü fıkranın üçüncü satırında deniliyor ki, şu 

«maddeleri hükümlerine göre taraflar en kısa zaman
da duruşmaya çağrılır...» En kısa zamanda duruş
maya çağırılır deyince, mahkeme davetiyeyi üç gün 
içinde gönderir manasına gelebilir. Oysa burada zan
nediyorum maksat, en kısa zaman için duruşmaya 
çağırılır olsa gerek. Acaba böyle değil mi? «En kısa 
zamanda» deyince, mahkeme bu çağırıyı 3 gün içinde 
yazar, gönderir, daha fazla gecikemez; ama duruş
ma tarihi 1 ay sonra da olabilir, 2 ay sonra da ola
bilir manası çıkabilir. Maksat, işlerin hızlandırılması 
için duruşma gününden kısa bir zaman içinde; ya
ni «en kısa zaman içinde», 3 gün içinde, 5 gün içinde... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 

ŞENGÜN — Sayın Başkan; 
Burada en kısa zamanda duruşmanın yapılması 

amaç edinilmiştir. Bu maddede de bu «en kısa za
manda duruşmaya çağırılır...» demekle bu ifade edil
mektedir zaten. 

BAŞKAN — Yani, «normaldir» diyorsunuz, de
ğiştirmeye gerek görmüyorsunuz?.. Peki efendim. 

NECİP BİLGE — Tutanaklara geçmesi bakımın
dan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Mevcut düzeltmelerle birlikte 10 uncu maddeyi oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
Tedbir kararına uymak ve bilgi vermek zorunlu

luğu 
MADDE 11. — 
İlgili merci ve kişiler, mahkemenin ve tasfiye ku

rullarının aldığı tedbir kararını uygulamaya mecbur 
oldukları gibi, gerek mahkemelerin gerek tasfiye ku

rulu ile uzman elemanların istedikleri belgelerin onay
lı örneklerini ve her türlü bilgileri öncelik ve ivedi
likle yazılı veya sözlü olarak vermekle yükümlüdür
ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 
Temyiz 
MADDE 12. — 
1. Görevli mahkemece verilecek kararlar kesin

dir. Ancak tasfiyenin açılmasına, kaldırılmasına ve ka
panmasına ilişkin ret ve kabul kararları ile sıra cet
veline itiraz, istihkak ihalenin feshi, iptal menfi tes
pit ve istirdat davaları ile 56 ncı maddeye göre açı
lan davalar üzerine verilecek kararlardan 100 000,— 
TL. nı aşan bir meblağa ilişkin olanlara karşı tefhim 
veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde temyiz 
yoluna başvurabilir. Tasfiyenin kaldırılması karar
ları ile tasfiye talebi reddedilmiş olan alacaklıların 
temyiz etmedikleri ret kararlarına ilişkin dosyalar 
mahkemece temyiz incelemesi için Yargıtay'a resen 
gönderilir. 

2. Bu kararlar üzerinde temyiz incelemesi Yargı
tay 12 nci Hukuk Dairesince duruşmasız olarak ya
pılır ve 15 gün içinde sonuçlandırılır. Yargıtay ka
rarına karşı düzeltme istenemez ve direnme kararı 
verilemez. 

BAŞKAN — Burada «başvurabilir» mi, «başvu
rulabilir» mi?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 
ŞENGÜN — «Başvurulabilir» Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Başvurulabilir». 
Başka bir düzeltme de yok herhalde?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 

ŞENGÜN — «Istihkak»tan sonra bir virgül var. 
BAŞKAN — Diğer virgülleri koyuyoruz efen

dim; «itiraz, istihkak, ihalenin feshi, iptal...» O vir
gülleri koyduk. 

NECİP BİLGE — «İptal» yalnız başına kâfi de
ğildir, «iptali» olmalıdır; çünkü «ihalenin feshi, ipta
li...» 

BAŞKAN — Evet, «ihalenin feshi, iptali...» 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bunun dışında bir dü

zeltmesi ve söyleyeceği?.. Yok. 
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Soru var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Satış 

MADDE 13. — 
1. Bu Kanun uyarınca yapılan satışlar peşin para 

ile yapılır. 
2. Bu Kanun gereğince yapılan taşınmaz ve tah

mini bedeli 50 000,— TL. den fazla taşınır mal satış
larında, satışın yapıldığı günü takiben 7 gün içinde 
satış bedelinin % 15 inden aşağı olmamak üzere daha 
yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile 
sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 
10 uncu günde bir defaya mahsus olmak üzere açık 
artırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde bıra
kılır. Bu husus yapılacak satış ilanında belirtilir. 

3. Ancak, satıştan sonra teklifte bulunanlar tek
lif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak, nakit veya 
banka teminat mektubu yahut Devlet tahvili şeklin
de yatırmadıkça açık artırma talepleri kabul edil
mez. 

4. Tasfiye masasına giren mallar başka yerde 
bulunduğu takdirde satış, tasfiye kurulunun bu mad
de hükümlerine göre tespit ettireceği değer esas alı
narak, istinabe suretiyle o yer icra dairesi tarafından 
yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre yapılır. Artırıl
ma ve ihaleye dair anlaşmazlıklar istinabe olunan icra 
dairesinin bağlı bulunduğu tetkik merciinde çözümle
nir. Tetkik merciince bu Kanunun 10 uncu maddesi
nin 3 üncü fıkrası ile 12 nci madde hükümleri uygu
lanır. 

5. Bakanlıklar, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve 
diğer Kamu Kurumları, tasfiye kurulları tarafından 
satışa çıkartılan taşınır ve taşınmaz malların ihalesi
ne teminat aranmaksızın katılabilir. 

6. Satışı gereken taşınır ve taşınmaz malların de
ğerlerinin tespiti, Başbakanlıkça belirlenecek kurum ve 
kuruluşlarca bildirilecek kişiler arasından tasfiye ku
rullarınca seçilecek bilirkişiler tarafından yapılır. An
cak, Başbakanlıkça görevlendirilecek kurum ve kuru
luş elemanlarının uzmanlığı dışında kalan hususlarda 
bilirkişi seçimi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
Hükümlerine göre yapılır. 

7. Tasfiye kurulları, bilirkişiler tarafından takdir 
olunan değerleri yeterli görmemesi halinde, seçilecek 
yeni bilirkişiler marifetiyle yeniden bilirkişi incele
mesi yapılmasını görevli mahkemeden isteyebilir. Mah
keme talebi yerinde bulunduğu takdirde, yukarıda fık

ra hükmüne bağlı olmaksızın Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunu Hükümleri uyarınca seçeceği bilirkişi
lere yeniden inceleme yaptırılır. 

8. Satış ilanlarının gazete ile de yapılmasına ka
rar verilen hallerde bu ilanlar Resmî Gazetede yapılır. 
Tasfiye kurulları işin önemine binaen gerekli gördü
ğü takdirde ayrıca mahallî gazetelerden birinde veya 
İstanbul ya da Ankara'da yayınlanan bir gazetede ilan 
yapılmasına karar verebilir. 

9. Artırma yolu ile yapılacak satışlar, satış ta
rihinden en az 15 gün önce ilan olunur. 

10. Tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerin 
yönetici, denetçi, müdür ve ortaklan aleyhine üçüncü 
kişilerce yapılan icra takiplerinde satışına karar veri
len taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların değerlerinin 
tespitinde bilirkişilik yapacak olanlar 6 ncı fıkrada 
gösterilen kurum ve kuruluşların elemanları arasından 
seçilir. 

11. Tasfiye kurulları, tasfiye kararlarının kesin
leşmesinden sonra tasfiyenin her safhasında satış ka
rarı verebilir. Şu kadar ki, acele hallerde menkul mal
ların satışı için tasfiye kararının kesinleşmesini bek
lemek gerekmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. Sayın Uyguner. 

Başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan; 
7 nci bentte, sondan bir evvelki satırda «Mah

keme talebi yerinde bulunduğu takdirde». 
BAŞKAN — «Bulduğu takdirde» olacak efendim. 

O düzeltme tabi; onu soracağız zaten. 
M. FEVZİ UYGUNER — Ve sondaki «inceleme 

yaptırılır» değil de «yaptırır» olacak. 
BAŞKAN — Evet, «yaptırır» olacak efendim. As

lında tabiî onu Komisyondan soracağız. 
Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 

ŞENGÜN — Sayın Başkanım; 
5 inci fıkrada «Kamu Kurumları» küçük harfler

le yazılabilir; «diğer kamu kurumları...» 
Ondan sonra 7 nci fıkrada ise, birinci satırda; 

«Tasfiye kurulları, bilirkişiler tarafından takdir olu
nan değerlerin yeterli görülmemesi halinde...» O kadar 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet; «değerlerin yeterli görülme
mesi halinde...» 

Bir de, «Mahkeme talebi yerinde bulduğu takdir
de, yukarıda fıkra hükmüne göre...» değil de, «yuka-
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rıdaki fıkra hükmüne göre...» değil mi efendim o da?.. 
«Yukarıda fıkra hükmüne» olur mu?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 
ŞENGÜN — «Yukarıdaki» efendim. 

BAŞKAN — «Yukarıdaki fıkra hükmüne bağlı 
olmaksızın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hü
kümleri uyarınca seçeceği bilirkişilere yeniden incele
me yaptırır.» deniyor. «Yaptırılır» mı, «yaptırır» mı?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 
ŞENGÜN — «Yaptırır». 

BAŞKAN — Evet. 
Başka bir şey var mı?.. Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — 4 üncü fıkranın üçüncü satırın

da, «artırılma» deniyor, herhalde «artırma» olacak
tır. 

BAŞKAN — Evet, «artırma» olması lazım; «Ar
tırma ve ihaleye dair...» 

Madde üzerinde soru var mı?.. Yok. 
Bu düzeltmelerle birlikte maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Geçersiz tasarruflar 
MADDE 14. — 
1. Haklarında tasfiyenin açılmasına karar veril

miş olan : 
a) Gerçek kişi bankerlerin ve yöneticilerinin, bo

şanmış olsalar dahi eşleriyle, usul ve füruu ile, ev-
latlıklarıyla kendilerini evlat edinenlerle ve ikinci de
receye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımla-
rıyla, 

b) Tüzelkişi bankerlerin, ortaklarıyla, yöneticile
riyle, deneticileriyle boşanmış olsalar dahi bunların 
eşleriyle, usul ve füruu ile, evlatlıklarıyla, onları ev
lat edinenlerle ve ikinci dereceye kadar (bu derece 
dahi) kan ve sıhrî hısımlarıyla, 

c) Tüzelkişi bankerlik ortaklarının, yöneticilerinin 
' ve denetçilerinin boşanmış olsalar dahi eşleriyle, usul 

ve füruu ile evlatlıklarıyla, kendilerini evlat edinen
lerle ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan 
ve sıhrî hısımlarıyla, 

d) Tüzelkişi bankerlerin, ortak oldukları diğer tü
zelkişilerle, 

e) Gerçek ve tüzelkişi bankerlerin yanında çalış
tırdıkları kişilerle, 

ivazlı ve ivazsız olarak ve gerçek ve tüzel üçüncü 
kişilerle de sadece ivazsız olarak 14 Ocak 1982 tari
hinden geriye doğru 2 yıl içinde yaptıkları tasarruflar 
herhangi bir hükme gerek kalmaksızın geçersizdir. 

2. 14 Ocak 1982 tarihinden sonra yukarıda be
lirtilen tasarrufların konusu olan mal ve haklara iliş
kin olarak yapılacak her türlü tasarruf da aynı şekil
de geçersizdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyonun bir ilavesi var mı efendim?.. 
Buyurun Sayın Şengün. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 

ŞENGÜN — Sayın Başkan; birinci fıkranın (b) şık
kında, ikinci satırda; «Usul ve füruu ile evlatlıkları...» 
olacak efendim. 

BAŞKAN — öyle okuttuk efendim zaten; dü
zelterek okuttuk. Bizdeki metinde bazılarında düzelt
me var, büyük çoğunlukta da düzeltme yapılmadan 
Genel Kurula maalesef arz etmek durumunda kalı
yoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bu düzeltme ile birlikte maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 

icra iflas Kanununun uygulanması 
MADDE 15. — 
1. Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan haller

de icra ve İflas Kanununun 127, 128/2, 157, 178, 182, 
223, 234, 236, 285 ila 309 uncu maddeleri ile huku
kî sonuçları ve yapılacak tasfiye ve tasfiye kurulları 
hakkında da kıyasen uygulanır. Şu kadar ki, sıra cet
veli tasfiye kurulu tarafından Resmî Gazetede ilan 
olunur. Sıra cetveline itiraz davası bu ilandan itiba
ren (15) gün içinde açılabilir. 

2. icra ve iflas Kanununun 310 ve 311 inci mad
delerinde belirtilen hususların mevcudiyeti halinde 
tasfiye kararı iflas kararı hükmündedir. 

3. Alacaklılar sıra cetveline yapılan ilaveler ile 
değişiklikler ayrıca ilan olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Buyurun Sa

yın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim; maddenin birinci 

fıkrasının ikinci satırında bir «ve» kelimesi fazladır. 
«... maddeleri ile hukukî sonuçları ve yapılacak tas
fiye ve tasfiye kurulları...» deniyor. Birinci «ve»nin 
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manasını pek anlayamadım. Ya orada «ve» yoktur, 
yahutta varsa nedir? Çünkü, o anlaşılmıyor. Anlaşı
lan şu olmak gerekir gibime geliyor bendenize : 
«Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde İc
ra ve İflas Kanununun...» diye maddeleri saydıktan 
sonra; «... maddeleri ile bunların hukukî sonuçları ya
pılacak tasfiye ve tasfiye kurulları hakkında da kıya-
sen uygulanır.» Yani, maddeye yapılan sonuçları, ya
pılacak tasfiyeye uygulanır. Oradaki bir «ve» fazla 
gibi geliyor bana, bilmem doğru mu düşünüyorum? 
ikinci «ve» yerinde, birinci «ve» yi soruyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
Buyurun Sayın Şengün. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkanım; bu 

konuda bir teklifim olacak. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 

ŞENGÜN — Sayın Başkanım; buradaki ifade bilerek 
bu şekilde konulmuştur. Herhangi bir hukukî ihtilafa 
yer vermemek maksadına matuftur. O nedenle, biz 
metnin bu şekilde kalmasını uygun buluyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Uyguner, bir şey mi var efendim? 
M. FEVZt UYGUNER — Bu hususta bir tekli

fim olacak efendim. 
«... yapılacak tasfiyeler ile...» ibaresi konursa açık

lığa kavuşacaktır. Hem tasfiyeleri hedef tutuyor, hem 
de tasfiye kurullarını içine almak istiyor. «... yapıla
cak tasfiyeler ile...» dersek, o zaman cümle daha sağ
lıklı olacaktır, daha anlaşılır hale gelecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, soralım. 
Buyurun Sayın Şengün. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 

ŞENGÜN — Sayın Başkan, daha bir açıklık getiri
yor; kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de iştirak ediyor mu efen
dim? 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİKMET 
ULUĞBAY — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim; «ve» yi kaldırıyor «ile» ya

pıyoruz. 
Bu düzeltmeyle birlikte maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Tasfiye masasına girecek diğer mal, hak ve ala

caklar 
MADDE 16. — 
1. İcra ve îflas Kanununda öngörülenlerin dışın-

ida; 

a) 14 üncü madde gereğince geçersiz sayılan ve 
icra ve İflas Kanununun 277 ve onu izleyen madde
leri uyarınca iptal edilen işlemler nedeniyle gerçek 
kişi bankerlere ve yöneticilerine, tüzelkişi bankerlerin 
tüzelkişilikteki sermaye paylarına bakılmaksızın ortak
larına, yönetici ve denetçilerine dönen mal, hak ve 
alacakları ile mevcut mal, hak ve alacakları, 

b) Tasfiyenin açılması kararından önce banker
lerin yedinde, bankalarda veya üçüncü kişilerde mev
cut olup da, üzerinde alacaklıları tarafından haciz (ve
ya ihtiyatî haciz) koydurulmuş olan para, mevduat ve 
alacakları, 

Tasfiye masasına girer. 
2. Haciz koydurulmuş olan alacaklıların, hacizli 

para, mevduat veya alacaklar üzerinde herhangi bir 
imtiyaz veya rüçhan hakları yoktur. 

3. Tüzelkişi bankerlik kuruluşunun ortak, yöneti
ci ve denetçilerinin tüzelkişilikten ayrı olarak yaptık
ları bankerlik faaliyeti nedeniyle tasfiyesine karar ve
rildiği takdirde, bu kişilerin tasfiye masalarından ar
ta kalan değerler, tüzelkişi bankerliğin tasfiye masa
sına girer. Ayrıca bankerlik faaliyetinde bulunan ger
çek kişi banker yöneticileri hakkında da aynı kural 
uygulanır. 

4. Tasfiyesine karar verilen gerçek kişi bankerle
rin yöneticilerinden ve tüzelkişi bankerlerin yönetici, 
denetçi, müdür ve ortaklarından alacaklı olan kişiler 
tarafından yukarıda sözü geçen kişiler aleyhine 14 
Ocak 1982 tarihinden önce dava açılmış veya icra ta
kibi yapılmış olan hallerde ve alacağın 14 Ocak 1982 
tarihinden önce doğduğunun bir belge ile tevsik edil
miş olması hallerinde bu borçlar ile aynı kişilerin kira 
ve nafaka borçları, infak ve iaşe için yapılan makûl 
masraflarla ilgili borçları ve işletme giderlerinden do
ğan borçları alacaklarının yapacağı icra takibi sonun
da öncelikle ödenir. Tasfiye kurulları sözü edilen borç
larla ilgili olarak açılmış olan dava ve icra takiple
rine her safhada katılabilirler, ilgililer tarafından tas
fiye kurullarının dava veya takibe katılması için ge
rekli ihbarın yapılmamış olduğu hallerde, tasfiye ku
rulları dava ve takiplere ıttıla tarihinden itibaren 10 
gün içinde yasal yollara başvurabilirler. 

5. Yukarıda 4 numaralı fıkranın uygulamasında 
icra ve iflas Kanununun 206 ncı maddesine göre rüç-
hanı olan alacakların bu hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
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Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
Uygulanmayacak vergi, ceza ve takip hükümleri 
MADDE 17. — 
1. Bu Kanun hükümleri uyarınca tasfiyeye tabi 

tutulan gerçek veya tüzelkişiler adına, sözkonusu faa
liyetleri ile ilgili olarak vergi mükellefi veya sorum
lusu sıfatıyla, tasfiye dönemi içinde herhangi bir su
retle tespit edilen veya edilecek matrahlarla tasfiye
nin başlangıcından önce tespit veya tarh edilmekle 
birlikte henüz kesinleşmemiş olan matrahlar üzerinden 
alınacak vergi, resim ve harçlara vergi cezaları ile ge
cikme zammı -uygulanmaz. Vergi kanunlarına aykırı 
hareketlerinden ötürü mahkemelerce kendilerine ve
ya kanunî temsilcilerine ceza hükmolmaz. Bu vergi, 
resim ve harçlar hakkında tcra ve İflas Kanununun 
206 ncı maddesinin 5 inci sırası hükmü uygulanmaz; 
ancak, 6 ncı sıradaki alacaklıların anaparaları ile tas
fiyenin açılma kararı tarihine kadar olan faizlerinin 
tam olarak ödenmesinden sonra geriye bir değer ka
lırsa, bu değer vergi, resim ve harç yükümlülükleri
nin karşılanmasına tahsis olunur. Şu kadarki, tasfiye
ye tabi tutulan bir bankerin aynı durumdaki diğer 
bankerden olan alacağının bunlardan birisi tarafın
dan bu Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası 
hükmü uyarınca süresi içinde beyan edilmemiş ya 
da borçlu bankerle ilgili alacak yazım süresinin so
nuna kadar alacaklı bankerin tasfiye kurulunca tes
pit edilmemiş olması halinde, sonradan öğrenilip yaz
dırılan bu durumdaki alacaklar, vergi, resim ve harç 
gibi Devlet alacaklarından sonraki sırada yer alır. 
Bu ödemeler yapıldıktan sonra kalan meblağ da, ala
caklıların tasfiye kararından itibaren aylık % 2 üze
rinden hesaplanacak temerrüt faizlerinin ödenmesine 
tahsis edilir. Sıra cetvelinin ilanından itibaren üç ay 
içinde tüm borçların ödenmesi halinde temerrüt faizi 
uygulanmaz. 

2. Bu Kanuna göre tasfiyeye tabi tutulan ger
çek veya tüzelkişi bankerlere ikrazda bulunmuş olan
lar hakkında 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu hü
kümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — «Tasfiyesi» diye okundu efendim; 
onu «Tasfiye» olarak düzeltin lütfen. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Buyurun Sayın 

Bilge. • 

NECİP BİLGE — Birinci fıkranın altıncı satırın
da, «Kanunî temsilcilerine ceza hükmolmaz.» deni
yor. Herhalde bu «hükmolunmaz» olsa gerek. Yuka
rıda «uygulanmaz» dediğine göre, burada da «hük
molunmaz» demek gerek. 

BAŞKAN — Bu düzeltmeye Komisyon ve Hü
kümet katılıyor mu? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 
ŞENGÜN — Katılıyoruz. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİKMET 
ULUĞBAY — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — 17 nci maddeyi bu düzeltmeyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum. 
Fon hesabı 
MADDE 18. — 
1. Bu Kanun uyarınca yapılacak tasfiyelerin ge

rektireceği idarî giderlerle personel giderlerinde kul
lanılmak üzere T.C. Merkez Bankasında 10 milyon 
liralık bir fon tesis edilmiştir. Gerektiğinde bu mik
tarı artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

2. Bu fon Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan 
yedek ödenek tertibinden karşılanır. 

3. Bu fondan mahkemelere tahsis edilecek mik
tarları Maliye Bakanlığı tespit eder. Mahkeme baş
kanları tahsis edilen meblağı görevlendirilecek me
murlar eliyle, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanu
nu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi olmadan 
Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre sar-
fettirmeye yetkilidirler. 

4. Fon ve bu fondan mahkemelere tahsis edi
len meblağlardan harcanmayanlar görevin bitiminde 
Hazineye gelir kaydedilir ve demirbaşlar Maliye Ba
kanlığına devredilir. 

5. Bu fondan mahkemelere yapılan tahsislerden, 
tasfiye kurullarının dava ve icra takipleri nedeniyle 
yapacakları harcamalar ile 13 üncü madde uyarınca 
görevlendirilecek bilirkişilere ödenecek ücretler ve 
benzeri giderler, ilgili bankerlerin tasfiye masalarına 
Hazine adına sonuncu sıradan alacak kaydedilir. Men
kul kıymetler kurulu tarafından 27 nci maddeye gö
re yapılacak harcamalar da ilgili bankerin tasfiye ma
sasına aynı şekilde ve sıradan alacak kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Buyurun Sayın 

Bilge. 

— 475 — 



Danışma Meclisi B : 163 15 . 9 . 1983 O : 1 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; bildiğim kada
rıyla 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nu yürürlükten kalktı ve Devlet İhale Kanunu çık
tı. O itibarla bunun yeni Kanunun numarasıyla de
ğişmesi lazım gelmez mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 

ŞENGÜN — Sayın Başkanım; Sayın Bilge'nin ifade 
ettikleri doğrudur. Ancak, bu kararnamelerin uygu
lanmaya başlanması biliyorsunuz 14 Ocak 1982 tari
hinden itibarendir. Halbuki, Artırma, Eksiltme ve iha
le Kanunu çok sonra yenilenmiştir. O nedenle eğer 
uygun bulunursa her iki Kanunu da zikredebiliriz 
burada veyahut gerek de yok belki; ama bununla 
da iktifa edilebilir zannediyoruz. 

BAŞKAN — Yani, uygulama zaten 2490 sayılı 
Kanuna göre yapılagelmiştir. O nedenle yeni Kanu
na göre bir uygulama yapılmayacaktır, eski Kanun 
uygulanacaktır yahut uygulandı diyorsunuz?.. 

MALÎ İŞLER KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 
ŞENGÜN — Evet Sayın Başkan. 

NECİP BİLGE — Eski Kanun uygulandı; ama 
yeni bir Kanun var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yeni Kanunun da, hüküm
leri eskiden geçerli ya. Zannederim 70 küsuruncu 
maddede bu Kanunun hükümlerini eskiye yöneltece
ğiz. 

18 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
Vergi, resim ve harç muafiyeti 
MADDE 19. — 
1. Bu Kanuna göre yapılacak tasfiyenin açıl

ması talepleri, 9 uncu maddeye göre yapılacak bildi
rimler, sıra cetveline itiraz davaları, alacaklılara ya
pılacak ödemeler ve tasfiye kurulları ile menkul kıy
metler kurulları tarafından yapılacak bütün işlemler, 
açılacak her türlü dava ve takipleri, noter ve tapu 
daireleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda (Gümrük 
idareleri hariç) yaptırılacak her türlü işlemler tasfi
ye masasına giren malların satışları bankerin tasfiye 
masasına terettüp edenlerle sınırlı olmak üzere her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

2. Tasfiye kurulları, ihtiyatî haciz, ihtiyatî ted
bir, icraî takip ve davalardaki sıfatına bakılmaksızın 
kanunlarda öngörülen teminatları göstermekten mu
aftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

— m 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum. 
Kararnamenin uygulama alanı ve süresi 
MADDE 20. — 
1. Bu Kanun hükümleri, 14 Ocak 1982 tarihi iti

bariyle banker sayılanlardan alacaklı olanların, tas
fiye açılma kararı veya Bakanlar Kurulunun muhafa
za, altına alma kararı tarihine kadar doğmuş olan ala
cakları hakkında uygulanır. 

2. 13.10.1982 tarihinden sonra bu Kanuna göre 
tasfiye talebinde bulunulmaz. 

3. Bu Kanunla Başbakanlığa verilen görevlerin 
yürütülmesi için Başbakanca bir koordinasyon ku
rulur. 

4. Koordinasyon Komitesinin başkanı, üyeleri 
ve diğer görevlilerine bu görevleri nedeniyle ödene
cek ek ücretler Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edi
lir. Bu ücretler 18 inci maddeye göre tesis olunan 
fondan Ankara'da görevli mahkemeye yapılan tahsis
lerden, aynı maddenin 3 numaralı fıkrasındaki esas
lar çerçevesinde ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; üçüncü fıkranın 
sonundaki «... bir koordinasyon kurulur.» ibaresi, 
«... bir koordinasyon komitesi kurulur.» şeklinde ola
cak; herhalde orada bir kelime düşmüş? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL 
ŞENGÜN — Evet efendim, «bir koordinasyon komi
tesi kurulur.» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
20 nci maddeyi bu düzeltmeyle oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 
İlan ve reklam yasağı 
MADDE 21. — Bu Kanun gereğince tasfiyeye ta

bi tutulan bankerler ilan veremezler ve reklam ya
pamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?,;. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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22 nci maddeyi okutuyorum. 
Görevlilerin sorumluluğu 
MADDE 22. — 
1. Kamu Kurum, kuruluş ve görevlileri hakkında 

bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sa
yılan ve 7 Temmuz 1982 tarihine kadar alınmış idarî 
tedbirler ile 24 Şubat 1982 tarihine kadar alınmış bu
lunan 5 inci maddenin 10 uncu fıkrasında sayılan ida
rî tedbirler nedeniyle, 

2. Tasfiye kurulları başkan ve üyeleri hakkında 
da 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişik
lik yapan kararnamelerle sonradan yetkili bulunduk
ları hususlarda; bu yetki hükümlerinin yürürlüğe gir
mesinden önce ve ancak bu yetkilere uygun şekilde 
yapılan işlemler ve alınan idarî tedbirler nedeniyle, 

Hukukî ve Cezaî sorumluluk iddiasıyla dava açıl
maz., 

BAŞKAN — İlk satırdaki «Kurum» ve son sa
tırdaki «Cezaî» kelimelerinin baş harflerini küçültü
yoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Buyurun 

Sayın Komisyon. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMA
İ L ŞENGÜN — Sayın Başkan; maddenin ikinci fık
rasının son satırında, «... ancak bu yetkililere uygun 
şekilde,..» ibaresi, «... ancak bu yetkilere uygun şe
kilde...» olacak. 

Bir de, en son satırdaki «... dava açılmaz...» iba
resi, «... dava açılamaz.» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Bu değişikliklere Hükümet de ka
tılıyor mu?. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİKMET 
ULUĞBAY — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

22 nci maddeyi bu değişikliklerle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
Reeskont imkânı 
MADDE 23. — Bankerlerin mevduat sertifikası 

veya tahvil karşılığı borçlarının ödenmesi nedeniyle 
Bankalardan mevduat çekilişi olduğu takdirde T.C. 
Merkez Bankası, mevduatı çekilen bankalara tek im
za mukabili kredi verebilir. 

Bu işlemlerde 1211 sayılı Kanunun 47 nci mad
desi uygulanmaz. 

ı BAŞKAN — İkinci satırdaki «Bankalardan» ke-
I limesinin baş harfini küçültüyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 

I Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok, 
I 23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum. 
Menkul kıymetler kurulu 
MADDE 24. — 

I 1. Tasfiyesine karar verilmiş olan bankerler 
için Maliye Bakanlığınca gerek görülen hallerde, tas
fiye kurullarından ayrı olarak ilgili mahkeme nezdin-
de Bakanlar Kurulu Kararı ile «Menkul Kıymetler 

I Kurulu» teşkil edilebilir. 
2. Bu kurulun başkan ve üyeleri 'Bakanlar Ku-

I rulu Kararı ile atanır. Bu kararda üye sayısı da be
lirtilir. 

3. Kurulun çalışma usul ve esasları Maliye Ba-
I kanlığraea belirlenir. 
I 4. Menkul kıymetler kurulu teşkiline gerek gö

rülmeyen hallerde bu kurula ait görevler tasfiye ku-
I ralların..:a yerine getirilir. 

5. Menkul kıymetler kurulları ile tasfiye kurul
ları arasındaki ilişkilerde koordinasyonu görevli mah-

I keme sağlar. 
6. Atanmalarındaki usule göre menkul kıymet

ler kurulunun başkan ve üyelerinin görevlerine son 
verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Menkul kıymetler kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 25. — 
Menkul kıymetler kurulu; 
1. 'Bankerlerin pazarladıkları mevduat sertifika

sı, tahvil ve bunlara ait kuponları ellerinde bulun
duranlar ile bunları çıkaran banka ve şirketler ara
sındaki ilişkileri düzenlemek. 

2. Bu Kanunda kendisine verilen görevleri ifa et
mek üzere bankerlerin nakitleri, pazarladıkları mevdu-

I at sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponları ve tüm 
işlemlere ilişkin defter, belge ve kayıtları ilgililerden 
ve ilgili adlî ve idarî mercilerden devralmak, 

3. Kayıtlarla tevsik edilmek şartı ile saklanmak 
I üzere bankere tevdi edilmiş olan mevduat sertifikası, 

431-
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tahvil ve bunlara ait kuponları sahiplerine geri ver
mek; bu belgelerin banker tarafından başka amaçlar
la kullanılmış olması hallerinde, emanete verilme ta
rih ve sırasına göre, imkân dahilinde, varsa banke
rin stokundan mevduat sertifikası, sertifika kuponu 
veya tahvil vermek ve bu maksatla gerekli işlemleri 
resen yapmak. 

4. Bedelini ödemiş fakat kendisine karşılığında 
mevduat sertifikası, ıta'hvil ve bunlara ait kuponların 
verilmemiş olduğu hususu kayıtlarla tevsik edilmiş 
olanlara bedelin yatırılma tarih ve sırası esas alına-
ralk, varsa bankerin stokundan menkul kıymet ver
mek, 

5. Bakanlar Kurulunca alınan muhafaza tedbi
ri kararından önce mevduat sertifikası, tahvil ve bun
lara ait kuponları elinden alınmak suretiyle bankerle 
olan ilişkisi kesilerek kendisine çek, kasa fişi veya 
benzeri belgelerin verildiği kayıtlarla tespit edilen ala
caklılara varsa kasa mevcudundan ödeıme yapmak, 
aksi halde hunları imkân nispetinde bankerin stokun
da bulunan kısa vadeli sertifikalarla değiştirmek, 

6. Ellerinde tasfiyesine karar verilen bankere ya
tırılan anapara karşılığında alınmış müstakil tahvil ku
ponları veya tasfiye tarihinden itibaren vadesi 1 yılı 
aşan mevduat sertifikaları ve tahvil bulunanların ta
lepleri üzerine, imkân ve şartlar dikkate alınarak ban
kerin stokundan tahvil kuponları karşılığında tahvil 
veya yoksa mevduat sertifikası vermek ve mevduat 
sertifikaları ve tahvilleri daha kısa vadeli sertifika 
ve tahvillerle değiştirmek. 

7. Beşinci fıkradaki ödemelerle sınırlı olmak üze
re stoktaki mevduat sertifikaları ve bunlara ait ku
ponlarla tahvillerden vadesi gelenleri tahsil ederek bu 
ödemelerde kullanmak, kalanını tahsil edilmek üzere 
tasfiye kurullarına devretmek. 

8. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 4 numaralı 
fıkrası uyarınca görevlendirilecek bankaların perso
nelinden yararlanmak. 

9. Bankerlerden, mevduat sertifikası, tahvil ve 
kupon ilişkisi dolayısıyla alacaklı olanların anapara
dan kalan bakiye alacakları ile tasfiyesinin açılması 
tarihine kadar ödenmemiş faiz alacaklarının hesapları
nı tespit edip liste halinde ilgili tasfiye kuruluna bil
dirmek. 

10. İşin devamı süresince gereğine göre, ancak 
herhalukârda işin hitamında bankerlere ve kendi yap
tığı işlemlere ait defter ve kayıtlarla bakiye nakit ve 
öütün mal, hal ve kıymetleri ilgili tasfiye kuruluna 
devir ve teslim etmek, ile görevli ve yetkilidir. 

— 478 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon; her halde «İle gö
revlidir ve yetkilidir.» cümlesi satırbaşı olarak aşağı
ya yazılacak?... Bu birincisi. 

İkinci olarak; dördüncü fıkrada «tevsik edilmiş 
olanlara» cümlesini «tevsik edilmiş olmak» olarak dü
zeltiyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?... Yok. 

(Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... Sayın Bilge, 
buyurun. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; altıncı fıkra
nın sonunda «... karşılığında tahvil veya yoksa mev
duat sertifikası vermek...» dendikten sonra bir kısım 
var, anlaşılmıyor; «... mevduat sertifikaları ve tah
villeri daha kısa vadeli sertifika ve tahvillerle değiş
tirmek.» deniliyor. 

Şimdi, maksat mevduat sertifikalarını değiştir
mek olduğuna göre; var ki, değiştirilecek. 'Bu var ol
manın sarahati yok; yani «mevcut mevduat sertifi
kalarını ve tahvillerini daha kısa vadeli sertifika ve 
tahvillerle değiştirmek.» denilemez mi?.,. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; Sayın Bilge der
ki, zaten mevduat sertifikası ve tahvili vereceksiniz 
karşılığında. Bir de «daha kısa vadeli sertifika ve 
tahvillerle değiştirmek» dendiğine göre, birinde var 
mı ki, ellerinde olanları mı dalha kısa vadeliye de
ğiştiriyorsunuz?. Yani «mevcut» kelimesi ilavesini ka
bul ediyor musunuz?... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Olabilir efendim. 

BAŞKAN — «Mevcut» İlavesini kabul ediyor
sunuz. 

Sayın Hükümet?... Kabul ediyorlar. 
NECİP BİLGE — (Sayın Başkan, bir de «mev

cut mevduat sertifikaları ve tahvillerini» diye oraya 
bir «ni» ilave edersek cümle daha düzgün olur efen
dim. 

BAŞKAN — Cümlenin düzgün olması bakımın
dan oraya bir «ni» ilave ediyoruz; Hükümet ve 
Komisyon da iştirak ediyor; 

Bu düzeltme ile maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Menkul kıymetler kuruluna müracaat 
MADDE 26. — Anaparayı güvence altına almak 

için bankerler tarafından verilmiş olan kuponların 29 
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uncu maddenin 1 inci fıkrası hükmünde yarralanarak 
vergi tevkifatı yapılmaksızın ilgili bankalarca öden
mesini sağlamak üzere, bunları ellerinde bulunduran
lar, Menkul Kıymetler Kuruluna müracaat ederek, 
alacakları belgeye istinaden ilgili bankaya başvurur
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon; maddeyi oylamadan evvel, 

madde başlığında «müracaat» deniliyor, aşağıda ise 
«başvururlar» deniliyor. Birlik sağlama bakımından 
hangisini yazalım efendim?. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Efendim; «başvururlar» kelimesi
ni «müracaat ederler» olarak düzeltelim. 

BAŞKAN — Bu düzeltme ile maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 
Menkul kıymetler kurulu görevlilerinin ücret ve 

sorumlulukları 
MADDE 27. — 
1. Menkul Kıymetler Kurulu Başkanı ve Üyeleri 

ile Uzman ve diğer çalıştırılacak personele bu gö
revleri dolayısıyla Bakanlar Kurulu tarafından tespit 
edilecek ücretler anılan Kurul Başkanı tarafından 20 
nci maddedeki fondan yapılacak tahsislerden aynı 
maddedeki esaslara göre ödenir. 

2. Menkul Kıymetler Kurulu Başkanı ve Üyeleri 
ile Uzman ve diğer çalışanlar görevleri sırasında ve
ya görevleriyle ilgili olmak kaydı ile işledikleri ve 
aleyhlerine işlenen suçlardan dolayı Ceza Kanununun 
uygulanmasında Devlet Memuru sayılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.... Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum. 
Hizmet sözleşmesinin sona ermesi ve ücretin öden

mesi 
MADDE 28. — Tasfiyeye tabi tutulan banker

lerin yanlarında çalışan personelin hizmet sözleşme
leri, tasfiyenin açılması kararı tarihinde sona ermiş 

sayılır. Bunların, tasfiyenin açılması karan tarihin-
< den geriye doğru alamadıkları son bir aylık ücret 
\ alacakları (Her şahıs için brüt yüzellibin lirayı geç-
î memök üzere) bankerin kasa mevcudundan veya ya

pılacak tahsilattan Menkul Kıymetler Kurulu veya 
bu kurulun teşkil edilmediği hallerde Tasfiye Kurulu 
tarafından öncelikle ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

\Sayin Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum. 
Vergi tevkifatı 

MADDE 29. — 
1. Menkul Kıymetler Kurulu, anaparayı güvence 

altına almak için bankerler tarafından verilmiş olan 
kuponların veya anapara ve faiz kuponlarının vergi 
tevkifatı yapılmaksızın ödenmesini sağlamak maksa-
.'.vla v"-r»i sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir. 
Menkul Kıymetler Kurulu, anaparayı güvence altına 
almak için bankerler tarafından verilmiş olan tahvil
lerin faizlerinin gerektiğinde itfa süresi sonuna kadar 
vergi tevkifatı yapılmaksızın ödenmesini sağlamak 
maksadıyla vergi sorumlusuna talimat vermeye yet
kilidir. Bu durumlarda vergi sorumlusu tevkifi ge
reken vergiyi en geç bir ay içinde tasfiye masasına 
Hazine alacağı olarak kaydettirir. 

2. Menkul Kıymetler Kurulu, mevduat sertifika
larının, tahvillerinin ve bunlara ait kuponların ban
kalar veya şirketlerce değiştirilmesi dolayısıyla veril
miş yeni menkul kıymetlerin üzerinden ödenecek olan 
faizlere ilişkin vergi alacağını tasfiye masasına kay
dettirmek üzere vergi sorumlusuna talimat vermeye 
yetkilidir. 

3. Menkul Kıymetler Kurulu tahvillere itfa so
nuna kadar ödenecek faizlerin net ödenmesini sağla
mak amacıyla, bu-faizlere ilişkin vergi alacağını tas
fiye masasına Devlet alacağı olarak kydettirmek üze
re vergi sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir. 

4. Vergi sorumluları bu maddenin 2 ve 3 üncü 
fıkralarına dayanarak Menkul Kıymetler Kurulları
nın verdiği talimata göre tahvil ve mevduat sertifika
sı faizlerinin net olarak ödenmesini sağlamak ama
cıyla tasfiye masasına Hazine alacağı olarak kaydet-
tirilmeleri gereken vergi kesintisini, faiz verilmeye 
başladığı andan itibaren mevduat sertifikası veya 
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tahvilin vade tarihine kadar ödemeleri kapsayacak 
şekilde hesaplayarak ilk faiz ödemesi tarihinden itiba
ren bir ay içinde ve bir defada alacak kaydettirirler. 
Bir defada yazdırılan vergi alacaklarında, vergi oran
ları vesair değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkacak 
farklılıkları, mevduat sertifikaları için bankalar, tah
viller için tahvil ihraç eden şirketler tasfiyenin kapan
masına kadar Tasfiye Kuruluna, daha sonra ilgili 
vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?... Yok. 

İSom sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum. 
Menkul kıymetlerin toplam değerinin anaparanın 

üzerinde olması hali 

MADDE} 30. — Banka mevduat sertifikalarından 
veya tahvillerden faiz kuponları üzerinde bulunan ve
ya faiz ödemeye kaydı olan menkul kıymetlerin top
lam değeri anaparanın üzerinde olan hallerde bu de
ğerleri çıkaran ilgili bankaya veya şirketlere veya 
bunlara aracılık eden bankalara sadece anaparanın 
ödenip anılan faiz karşılıklarının tasfiye masasına 
ödenmesi talimatını vermeye Menkul Kıymetler Ku
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum. 
Yeni çıkarılan mevduat sertifikalarının veya açı

lan mevduat hesaplarının süreleri. 

kırı olarak daha önce yapmış oldukları işlemleri bir 
ay içerisinde düzeltmek zorundadırlar. 

Tasfiyelerine karar verilen bankerler tarafından 
pazarlanan mevduat sertifikalarından, vadelerinin bi
timine bankerin tasfiye tarihinden itibaren bir yıldan 
fazla kalanlar, 25 inci madde hükümlerine göre daha 
kısa vadeli mevduat sertifikaları ile değiştirilmelerine 
imkân bulunmadığı takdirde, ihraç eden bankalar ta
rafından bir yıl vadeli olarak işleme tabi tutulur ve 
vadelerinde faizleri ile beraber baliğ olacakları değer 
üzerinden bankerin tasfiye tarihinden başlamak üze
re en çok iki yıl vadeli mevduat sertifikaları veya 
tasarruf mevduatı hesapları ile değiştirilirler. Bu 
halde, değiştirilen eski mevduat sertifikalarının tas
fiye tarihinden itibaren bir yılı aşan süreye tekabül 
eden faizi ile yeni mevduat sertifikaları veya vadeli 
tasarruf mevduatı hesaplarının bu faize tekabül eden 
faizi ile yeni mevduat sertifikaları veya vadeli tasar
ruf mevduatı hesaplarının bu faize tekabül eden kıs
mına ödenecek faizler Bankanın talebi üzerine ban
kerin tasfiye masasına alacak kaydolunur. 

BAŞKAN — 31 indi madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; maddenin sonu
na : «Faiz, vade ve değiştirme ile ilgili esasları dü
zenlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.» diye bir fık
ra eklenmesini arz ediyorum efendim. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye?... 

Yok. 
31 inci maddeyi bu ilave ile birlikte oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
Sınaî ve ticarî teşebbüslerin tasfiyesi 
MADDE 32. — 
1. Tasfiyesine karar verilen bankerlere ait sınaî 

ve ticarî nitelikteki teşebbüslerin bulunduğu haliyle 
tasfiyesi veya işlerinin tamamlanmasından sonra tas
fiye Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilecek esas
lar çerçevesinde yapılır. 

2. Bu suretle tasfiye edilecek sınaî ve ticarî ku
ruluşlardan elde edilecek net bakiye, Tasfiye Kurulu 
emrine tahsis edilir. 

MADDE 31. — Bu Kanuna göre mevduat serti
fikası, tahvil ve bunlara ait kuponların bankalarca 
mevduat sertifikaları ile değiştirilmesi veya bunlar 
karşılığı vadeli mevduat hesabı açılması halinde yeni 
mevduat sertifikalarının veya mevduat hesaplarının 
süreleri tasfiye kararı tarihinden itibaren kalan sü
renin iki katını ve her halükârda İki yılı geçmemek 
şartıyla serbestçe tayin edilir. Bankalar bu hükme ay-
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

»Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 

1 5 . 9 . 1 9 8 3 0 : 2 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.45 

t>9<m ••—• 

tKÎNCİ OTURUM 
Acıtana Saati : 17.05 

BAŞKAN : BaşkanvekİÜ Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, AH Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 163 üncü Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

2. — 11.8.1983 Tarih ve 2876 Saydı Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun. Geçici 
4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/817) ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(S. Sayısı : 575) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Millî Eğitim Komisyo
nu Başkanı imzasıyla bir tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
11.8.1983 tarih ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 
4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı basılıp, sayın üyelere dağıtılmış bulunmakta
dır. 

Tasarının acele sonuçlandırılması gerekmektedir. 
Bu nedenle «Gelen kâğıtlarda Ek ten Gündeme alın
masını ve Gündemde mevcut diğer işlerden önce gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Selçuk KANTARCIOÖLU 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — (Sayın üyeler, 6 Kasım 1983 Pazar 
günü, bilindiği üzere, Türkiye'de genel seçimler ya
pılacaktır. Seçimlerle ilgili basım işleri Türk Tarih 

(1) 575 S. Saytsı Basrrtayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Kurumundaki basımevinde yürütülmektedir. Oysa bu 
basımevinde çalışan ve işçi statüsünde bulunan bazı 
personelin memur statüsüne geçmek istememesi ha
linde kendilerine belirli bir süre verilmiş idi; daha 
evvel kabul buyurduğunuz Kanunla. 

Bu işçiler, ayrıldıkları ve kendilerine bu sürenin 
uzatılması için bir imkân verilmediği takdirde, 6 Ka
sım 1983 tarihinde yapılması öngörülen seçimler için 
bastırılacak müşterek oy pusulalarının basılamama 
tehlikesi vardır. Bu nedenle, Hükümetçe bu işçileri 
aynı statü içerisinde çalıştırmak ve bir süre daha gö
rev yaptırabilmek amacıyla bir Kanun Tasarısı hu
zurunuza getirilmiş ve «Gelen kâğıtlardan da Gün
deme alınması istenilmiştir. 

Sayın Kantarcıoğlunun tezkeresini oylarınıza su
nuyorum : Gündeme alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu Tasarının diğer mevcut işlerden öne alınması 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet?... Yerinde
ler. 

Kanun Tasarısı hakkında hazırlanan Komisyon 
raporunun okunup okunmaması hususunu ovlarınıza 
sunuvorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?... Yok. 
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Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı efen
dim?... 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, gerek
çede açık olarak belli, komisyon raporunda da yazılı. 
Zatıâliniz de bu konuda geniş bilgi vermiş bulunu
yorsunuz. 

Değişiklik, geçici 4 üncü madde üzerinde, sade
ce Türk Tarih Kurumunun işçileriyle ilgilidir ve 
bu süre 30.6.1984 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu ko
nuyu, Hükümetin kanun hükmünde kararname ile 
çözmesi mümkün değildir. Çünkü, Bütçe Kanununda 
kadro ihdası, iptali yoktur. Sözleşmeli personel ça
lıştırılması da yarından itibaren mümkün olamıyor; 
kısa zamanda bunun temini mümkün olamıyor. Bu 
bakımdan bu Kanuna ihtiyaç vardır. Yarın bu Ta
sarının Konseyde görüşülüp kanunlaşması da gerek
mektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, bir açıklamanız olacak mı efen

dim?... 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hayır 

Sayın Başkan. Zatıâliniz ve Sayın Komisyon Başkanı 
gayet açık bir şekilde izah ettiniz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Savın Bakan. 
Savın üyeler, Tasarının tümü üzerinde söz iste

yen savın üyemiz?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının maddelerine 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 11.8.1983 tarih ve 2876 sayılı Ata
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu
nun geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Türk Dil Kurumu ve Türk 
Tarih Kurumunda çalışanlar, (Türk Tarih Kurumu 
Matbaasında çalışanlar hariç) 31 Aralık 1983 tarihi 
itibariyle memur statüsüne geçirilerek bu tarih esas 
alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hükümlerine göre ve yazılı müracaat şartı aran
maksızın intibakları yapılır. Ancak, bu personelden 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emeklilik 
hakkını kazanmış olanlardan emekli olmak isteyen

lerle memur statüsüne geçmek istemeyenlerin bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün için
de müracaat etmeleri halinde kıdem tazminatları öde
nerek kurumları ile ilişkileri kesilir. 

Yapılan intibak neticesinde ilgililerin alacağı ay
lık, ek gösterge, iş güçlüğü, iş riski, temininde güç
lük zamları ile malî sorumluluk tazminatı ve diğer 
malî ve sosyal hakların net tutarları toplamı 31 Ara
lık 1983 tarihindeki hizmet akdi veya toplu sözleş
melerle almakta oldukları ücretlerin net tutarlarından 
az olması halinde, aradaki fark kademe ilerlemesi, de
rece yükselmesi, katsayı artışı vesair ödemelerdeki 
artış ve ilavelerle giderilinceye kadar hiçbir vergi ve 
kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir. 

Türk Tarih Kurumu Matbaasında çalışanların inti
bakları 30.6.1984 tarihi itibariyle birinci fıkradaki 
esaslara göre yapılır. 'Bunlar hakkında, ikinci fıkra 
hükmü 30.6.1984 tarihindeki ücret durumlarına gö
re uygulanır. Türk Tarih Kurumu Matbaasında çalı
şanlardan 30.6.1984 tarihinde 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa göre emeklilik hakkını kazanan
lardan emekli olmak isteyenlerle memur statüsüne 
geçmek istemeyenlerin 30.6.1984 tarihine kadar 
müracaat etmeleri halinde kıdem tazminatları öde
nerek kurumları ile ilişkileri kesilir, İkinci fıkra hük
mü bunların 30.6.1984 tarihindeki ücret durumlarına 
göre uvgulanır. 

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun 
1983 yılı bütçesi, 31 Aralık 1983 tarihine kadar mev
cut mevzuata göre yürütülür. 1984 yılı bütçesi Yöne
tim Kurulu ve bağlı kuruluşların yürütme kurulların
ca usulüne uygun olarak hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, «Ha
riç» kelimesinden sonra bir virgüle ihtiyaç var efen
dim. 

«... çalışanlar (Türk Tarih Kurumu Matbaasında 
çalışanlar hariç) ibaresinden sonra bir Virgül koy
mak gerekiyor. 

BAŞKAN — Parantez içindeki cümleden sonra 
yine de virgül kovuyor muyuz efendim?... 

MİLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili soru sormak isteyen 
sayın üye?... Yok. 
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Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yo'k. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir di

yeceği?... Yok. 
Madde ile ilgili sorusu olan sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum /: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi ovlarınıza sunuvorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı efendim?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuvorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edil
miştir. 

Havırlı ve uğurlu olsun efendim. 

i. — ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin 
İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile aynı Kararnamenin Değiştirilmesine ve 
Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 52 ve 53 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameler ve Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/129, 1/146, 1/187, 1/446, 1/457, 
1/466, 1/472, 1/487, 1/540, 1/577, 1/591, 1/611) (S. 
Sayısı : 530) (Devamla) 

BAŞKAN— Sayın üyeler, daha evvel görüşmeye 
başladığımız Kanun Tasarısı üzerindeki çalışmaları
mıza devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerleri
ni alsınlar efendim. 

Hükümet ve Komisyon 'hazır. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yazıma tabi olmayan alacaklar 
MADD7 33. — 
1. Banka mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara 

ait kuponlara bağlı alacaklar menkul kıymetler ku
rulu ile tasfiye kuruluna yazdırılmaz İcra ve İflas 

Kanununun 213 üncü maddesinde yazılı haklarla 231 
inci maddesinde yazılı olan alacaklar da aynı hükme 
tabidir. Ancak; 

7.7.1982 tarihinden önce, veya menkul kıymetler 
kurulları teşkil olunup faaliyete geçmeden ellerinde 
bulunan, bankere yatırdıkları anapara karşılığı mev
duat sertifikası faiz kuponlarını bankalara ibraz ede
cek vergi stopajı yapıldıktan sonra tahsil edenler, 
vergi stopajına tekabül eden anaparadan alacakları
nı, bu maddenin 2 nci fıkrasında yazılı listelere kay
dedilmek üzere itiraz süresi içerisinde tasfiye kuru
lundan ayrı olarak menkul kıymetler kurulu teşkil 
olunan hallerde bu kurula, aksi halde tasfiye kuru
luna kaydettirirler. 

2. Tasfiye kurullarından ayn, olarak Menkul 
Kıymetler Kurulu teşkil olunan hallerde bu kurul, 
aksi halde görevli Tasfiye Kurulu, banka mevduat 
sertifikası, tahvil ve bunlara ait kupona bağlı alaca
ğı olanların anapara alacakları ile tasfiyenin açılması 
tarihine kadar ödenmemiş faiz alacaklarım mevcut ka
yıtlardan tespit ederek isim ve referans numarala
rına göre düzenleyecekleri listeyi Resmî Gazetede 
ilan ederler. Bu ilanda, ilgili banker ve alacaklılar 
tarafından ilandan itibaren 15 gün içerisinde itiraz 
edebileceği, itiraz dilekçesine bütün belgelerin ken
dileri veya temsilcileri tarafından onaylanmış foto
kopilerinin eklenmesinin gerektiği ve itiraz edilecek 
kurulun adı ve yeri belirtilir. 

3. Menkul kıymetler kurullarınca hazırlanan lis
telere yapılacak itirazlara ilişkin dilekçeler bu kurul
lara verilir. Kurullar itiraz dilekçelerini, görüşlerini 
de ekleyerek bir karar verilmek üzere ilgili tasfiye 
kuruluna intikal ettirirler. Tasfiye Kurulunca itirazı 
reddedilenler kararın kendilerine tebliği tarihinden 
itibaren 15 gün içinde görevli mahkemede dava aça
bilirler. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir .diyeceği var mı 
efendim?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efendim?... 

Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum: 
Menkul kıymetlerin banker kuruluşları arasın

da devri 
MADDE 34. — Bir ortağın, sermayesinin yüz

de 5 Tinden fazlasına sahip olduğu banker kuruluş-
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larıri stokunda bulunan menkul kıymetlerin, ihtiyaç 
durumuna bağlı olarak anılan banker kuruluşları ara
sında devredilebilmesine ilişkin düzenlemeleri ilgili 
menkul kıymetler kurulları bunların teşkil edilmedik
leri hallerde ilg?ili tasfiye kurulları birlikte kararlaş
tırırlar ve gerekli devir işlemlerini yaparlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin ibir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum! Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum: 
Tahvillere ilişkin düzenlemeler 
MADDE 35. — 
1. Tasfiyesine karar verilen bankerler vasıtasıy

la pazarlanan tahvillerin anaparaları, ilgili şirketler 
tarafından vadelerinde ödenir. 

2. Bu tahvilleri ellerinde bulunduran gerçek ki
şilere; tahvil üzerinde kupon olup olmamasına bakıl
maksızın, tahvilleri ihraç eden şirketlerin tespit ede
cekleri bankalar tarafından banker hakkında tasfiye 
kararı verildiği tarihten (1 Temmuz 1982 tarihinden 
önce tasfiye kararı verilen hallerde 1 Temmuz 1982 
tarihinden) başlayarak 2 yıl süre ile tasarruf sahibi
nin tercihine göre, ayda % 2,1 veya yıllık % 28 fa'iz 
ödenir, ihraç edildiğinde faiz oranı % 28'in altında 
olan tahvillerin faiz oranlan % 28'e çıkarılır. Tah
vilin üzerinde faiz kuponu bulunmayan hallerde, ku
ponların tasfiyeye tabi bankerce alıkonulduğunun il
gili Menkul Kıymetler Kurulunca belgelendirilmesi 
zorunludur. Anılan tahvillerden, 1 Temmuz 1984 
1 Temmuz 1985 ve 1 Temmuz 1986 tarihinden sonra 
vadesi gelerek geri ödenecek tahvillerin yıllık faiz
leri 1984 yılı için % 30, 1985 yılı için % 32 ve 1986 
yılı için de % 34 oranında tespit edilir ve faizler 
bu oranlar üzerinden ödenir. îhraç faiz oranları 
% 34 ve daha fazla olan tahvillere ihraç faiz oran
ları üzerinden ödeme yapılır. 

3. Tahvillerin kuponları, ilgili Menkul Kıymet
ler Kurulunca belgelendirilmediıkçe tahvil aslından 
ayrı olarak işleme tabi tutulamaz. Bu konuda yapı
lacak işlem ilgili Menkul Kıymetler Kurulunca tes
pit edilir. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Buyurun Sayın 

Aydar. 

İMEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; bu 1982 
yılında % 28 ve müteakip yıllarda giderek artan 
faiz oranları var. Bunların neye göre tespit etmişler 
ve uygulamaya koymak istemektedirler? Bunu öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Hükümet. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİKMET 

ULUĞBAY — Sayın Başkan, bildiğiniz üzere, men
kul kıymetlerdeki faiz hadlerinin düzenlenmesi, Mer
kez Bankasının çıkardığı çeşitli tebliğlerle oluşturula-
gelmiştir. Bu çerçeve içerisinde zaman zaman sabit 
faiz politikası uygulanmıştır, zaman zaman da değiş
ken. Halen uygulamada olan rejim çerçevesinde, 1 yıl
lık vadeli mevduat faizinin % 20'sine kadar yüksek 
tespit edilebiliyor. Bu çerçeve içerisinde, önümüzde
ki yıllardaki konjonktür çerçevesinde % 20 fark da
hi enflasyon oranlarına göre bu sınırlar içinde ka
lacağı öngörülerek tespit edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uluğbay. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 35 in
ci madde kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Ellerinde sadece tahvil faiz kuponu bulunduran 

kişiler 
MADDE 36. — 
1. Tahvillerin faiz kuponlarını açtıkları kredi

ler karşılığında terriinat olarak muhafaza eden ger
çek tüzelkişiler, bu faiz kuponları karşılığı olan ala
caklarını ilgili bankerin tasfiye kurullarına alacak 
olarak yazdırırlar ve kuponları ilgili bankerin tas
fiye masasına verirler. 

2. 1982 ve 1983 yıllarına ait tahvil kuponları 
karşılığı olarak ilgili şirketlerce tasarruf sahiplerine 
sadece 1 Temmuz 1982 tarihinden kupon vade tari
hine kadar olan dönem için faiz ödendiği hallerde 
tasfiye kurulları faiz kupon bedellerinin farkını tah
vil ihraç eden şirketlerden talep eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?...- Yok. 
Soru?... Bulunmadığına göre maddeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiiştirc 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
Aracı bankaların tespiti 
MADDE 37. — 
1. Tahvilleri ihraç eden şirketlerin veya bunla

rın ortaklarının hissedar oldukları bankalar tahvil-
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lere ilişkin işlemleri yapmakla yükümlüdürler. Bu tür 
ortaklık ilişkisi bulunmayan şirketler tahvillere iliş
kin işlemleri yapacak bir özel banka bulmakla mü
kelleftirler. 

2. Gereğinde tahvillere ilişkin işlemleri yapacak 
bankayı tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

3. Aracı 'bankaların Maliye Bakanlığınca belir
lenecek süreler içerisinde tespit ve ilan edilmesi ve 
ttespit olunan bu bankaların ilan tarihinden itiba
ren en geç 15 gün içinde Kanunun gerektirdiği iş
lemlere başlamaları zorunludur.-

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?... Buyurun Sayın Gürtan. 

HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım, ka
bul buyuracak mısınız bilmiyorum; ikinci fıkrada 
«Gereğinde» kelimesi var, bunun, «Gerektiğinde» ol
ması lazım. Bu düzeltmede gözden 'kaçabilir efen
dim, bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Evet, düzeltme mümkün değil; ama 
bir «ti» ilavesini yapıyoruz. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Kabul ediyoruz. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSlLCtSt HİK
MET ULUĞBAY — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet de kabul 
ediyorlar. 

Madde üzerinde söz isteyen ba^ka sayın üye
miz?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin de bu düzeltmenin dı
şında bir istemi?... Yök. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi bu düzenlemeyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 'kabul edilmiş
tir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi 
MADDE 38. — 
Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve men

kul kıymetlerin alım - satımı ile uğraşan kuruluşla
rın hukukî ve ımalî bünyeleri ile faaliyetlerinin 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununun amaç, ilke ve esas
larına göre düzenlemeye ve bu suretle bu kuruluşlar
dan gerekli 'görülenlerin mal varlıkları, defter ve ka
yıtları hakkında her türlü muhafaza tedbiri almaya; 
tasarruf sahiplerine ve menkul kıymetlerin satışına 
aracılık ettiği şirketlere karşı olan taahhütleri ile il
gili anapara ve faizlerin ödenme zaman ve şarttan ile 
faiz oranlarını belirlemeye; haklarında gerektiğinde 
devir veya birleştirme kararı almaya, devir veya bir-
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leştirme ile ilgili esas ve şartları belirlemeye; bunların 
yönetimini tespit olunacak esaslar dahilinde bir ban
kaya tevdi etmeye; gerektiğinde mevcut veya kuru
lacak bankaları sermayelerine iştirak ettirmeye; bütün 
bu işlemlerin ifasıyla ilgili olarak makul süreler ver
meye ve bu madde ile ilgili diğer her türlü tedbiri 
almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuvorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak ertelen

mesi 
MADDE 39. — Tasarruf sahiplerinin haklarını ko

rumak ve menkul kıymetlerin alım - satımı ile uğ
raşan kuruluşların hukukî ve malî bünyeleri ile faa
liyetlerini 2499 savılı Sermave Piyasası Kanununun 
amaç, ilke ve esaslarına göre düzenlemek üzere 38 
inci madde hükmüne göre haklarında Maliye 'Bakan
lığınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilen 
kuruluşlar, faaliyetlerinin icrasını kısmen veya tama
men, geçici olarak ve Malive Bakanlığınca kabul edi
lecek süre için ertelemeyebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Ydk. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... 39 uncu madde kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum : 
Tedlbir 'kararı alınan kurulu'şlar hakkında uygu

lanmayacak hükümler 
MADDE 40. — Faaliyetleriyle ilgili olarak Mali

ye Bakanlığınca 38 inci madde hükmü uyarınca ge
rekli tedbirlerin alınmasına karar verilen kuruluşlar 
hakkında, icra ve iflas yoluyla ta'kip yapılamaz ve bu 
•kuruluşlar hakkında bu Kanunun tasfiyeye ilişkin 
hükümleri uygulanamaz. 

Ancak, sermaye piyasasında yapılan düzenlemeler 
çerçevesinde faaliyetlerini yürütürken veya bu düzen
lemeden önce şirket alacaklılarının haklarını haleldar 
edecek mahiyette işlem yaptıkları tespit edilen kuru
luşları hakkında, Maliye Bakanlığı bu Kanun hüküm
leri çerçevesinde tasfiye isteme hakkına sahiptir. Bu 
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takdirde bu Kanunun 20 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... 40 inci madde kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum : 
Menkul kıymetlerin alım • satımı faaliyetinde bu

lunacak kuruluşlar. 
MADDE 41. — Tasfiyesine karar verilen veya 

haklarında faaliyetlerinin durdurulması ya da idarî 
tedbir kararı bulunan kuruluşlar hariç tutulmak kay
dıyla, Ek I sayılı listedeki kuruluşlar dışındaki ger
çek veya tüzelkişiler, aracılık amacıyla, menkul kıy
metlerin ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 
31 inci maddesinin (a) fıkrasında sayılan diğer evra
kın başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına 
kendi namına ya da kendi nam ve hesabına alım -
satımı ile uğraşamazlar. Ancak 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri hüküm
lerine göre borsa bankerliği belgesi verilenler ile ban
kaların 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsaları Kanununa göre borsalarda faaliyet göste
renlerin hakları saklıdır. 

Ek I savıh listede kavıtlı kuruluşlar, hukukî ve 
malî bünyelerini 30 Kasım 1982 tarihine kadar 2499 
savıh (Sermaye Pivasası Kanununa intibak ettirerek 
Sermaye Piyasası Kurulundan borsa bankerliği bel
gesi almak zorundadırlar. 

Ek I sayılı listeye dahil kuruluşlara menkul kıy
met alım - satıım faaliyetinde bulunması uygun görü
len kuruluşları, Sermaye Piyasası Kurulunun ve T.C. 
Merkez Bankasının görüşünü alarak, eklemeye Mali
ye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yök. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 41 inci madde kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum : 
Menkul kıymetlerin alım - satımı faaliyetinde bu

lunan kuruluşların tabi olacağı esaslar 
MADDE 42. — Menkul kıymetlerin alım - satımı 

faaliyetinde bulunan kuruluşların 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulun
maları zorunludur. 

Menkul kıymetlerin alım - satımı faaliyetinde bu
lunan 'kuruluşlar, her ne ad altında olursa olsun kendi 
malî yükümlülüklerini gerektiren (menkul kıymetle
rin sonradan teslim edileceğine, yatırım fonuna katıl
maya veya müşterek portföy payına ilişkin 'belgeler 
gibi) belgeler ihdas edemez, halka arz edemez ve alım 
- satımında bulunamaz. 

Menkul kıymetlerin faiz kuponlarının alıkonul
ması, bu 'kuponların asıl belgelerden ayrı olarak sa
tılması, satılan menkul kıymetlerle veya ayrı olarak 
her ne ad altında olursa olsun ayrıca faiz ödeme ve
ya satılan menkul kıymeti geri alma taahhüdünde bu
lunulması yolunda belge verilmesi veya menkul kıy
metler üzerine bu yolda meşruhat konulması yasak
tır. 

Menkul kıymetlerin alım - satım faaliyetindfe bu
lunan kuruluşlar (14.9.1982 tarihinden evvel satılan 
mevduat sertifikası ve bunlara ait müstakil faiz ku
ponları ile ilgili taahhütlerin sona erdirilmesine ilişkin 
işlemler hariç) mevduat sertifikası veya bunlara ait 
faiz kuponlarının alım - satımını yapamazlar. 

Menkul kıymet alım - satımında bulunan kuruluş
lar menkul kıymetleri Iskonto ederek alıp satarlar. 
Alım - satımda ekonomik konjonktüre göre uygula
nacak azamî ve asgarî Iskonto fiyatları veya oranları
nı tespite, gerektiğinde serbest bırakmaya ve bunla
rın uygulama esaslarını belirlemeye Sermaye Piyasası 
Kurulu yetkilidir. 

Menkul kıymet alım - satımı faaliyetinde bulu
nan kuruluşlar alım - satımını yapacakları menkul 
kıymetlerin cins ve evsafına göre uygulayacakları fi-
vatlara ilişkin listeleri işyerlerinin görünür bir yerine 
asmak ve bu fiyatlara göre işlem yapmak zorunda
dırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
\Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... 42 nci madde kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Menkul kıymetlerin alım - satımı faaliyetinde bu

lunan kuruluşların önceki işlemlerinin tabi olacağı 
esaslar 

MADDE 43. — 
a) Mevduat sertifikaları 
Mevduat sertifikaları veya bunlara ait faiz ku

ponları karşılığındaki taahhütler, Ek I sayılı liste
deki kuruluşlar tarafından, mevduat sertifikası veya 
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müstakil faiz kuponu üzerinde yazılı vade tarihinde 
geri ödenir. Ancak vadeleri 31.12.1983 tarihinden son
ra gelen mevduat sertifikası veya faiz kuponlarının 
vadelerine bakılmaksızın en geç bu tarihe kadar öden
mesi esastır. 

Ek I sayılı listedeki kuruluşlar mevduat sertifika
ları veya bunlara ait müstakil faiz kuponları karşılı
ğında tasarruf sahiplerine bu belgelerin vadelerine 
kadar evvelce taahhüt ettikleri oranlarda gelir öde
mesine devam ederler. Taraflar arasında evvelce ka
rarlaştırılmış olması kaydı ile, aylık gelir ödenmesi
nin yapılması mümkündür. 

b) Tahviller 
Tahviller veya tahvillere ait müstakil faiz kupon

ları karşılığındaki taahhütler, Ek 1 sayılı listedeki ku
ruluşlar tarafından, ödeme vaadinde bulunan tarih
lerde vade tespit edilmemiş ise tahvil veya müstakil 
faiz kuponunun ibrazında tasarruf sahibine ödenir. 

Ek I sayılı listedeki kuruluşlar, vadeli sattıkları 
tahvillere ve müstakil faiz kuponlarına bu vadelerin 
sonuna kadar evvece taahhüt ettikleri oranlarda gelir 
ödemeye devam ederler. Taraflar arasında evvelce ka
rarlaştırılmış olması kaydı ile, aylık gelir ödemesinin 
yapılması mümkündür. Vadesiz satılmış tahvillerin 
veya müstakil faiz kuponlarının nakde dönüştürülme
sinde ödenmesi taahhüt edilen gelir de birlikte ödenir. 

c) Yatırım fonu ve müşterek portföy belgeleri 
Ek I sayılı listedeki kuruluşlar, yatırım fonu ve 

müşterek portföy uygulamalarında kendi taahhütleri 
altında oluşturdukları fonları 14.9.1982 tarihini izle
yen aybaşından itibaren bir yıl içinde ve altı eşit tak
sitle geri ödemek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.,j Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 43 üncü madde kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 
Menkul Kıymetler Tanzim Fonu 
MADDE 44. — Tahvil arz ve talebi arasındaki 

dengesizlikler^ gidermek ve tahvil piyasasının istikra
rını sağlamak amacıyla tüzelkişiliği haiz «Menkul 
Kıymetler Tanzim Fonu» kurulmuştur. 

Fon, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve thale ile 832 sayılı Sayıştay Ka
nunlarına tabi değildir. 

Fonun yönetimi, Sermaye Piyasası Kuruluna ait
tir. Fonun işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafın

dan alınan kararlar dairesinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından yürütülür. 

Sermaye Piyasası Kurulu üyeleri ile yetkililerine 
ve Fonun işlemlerini yürüten Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası personeline bu görevleri dolayısıyla 
ayrıca ücret ödenmez. 

Fonun hesap ve işlemleri Maliye Bakanlığınca de
netlenir. 

Fonun bütün işlemleri her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 44 üncü madde kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum : 
Fonun kaynakları 

MADDE 45. — Menkul Kıymetler Tanzim Fo
nunun kaynakları; 

1. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa daya
nılarak yürürlüğe konulan Borsa Bankerliği Yönet
meliğinin 2 nci maddesine göre aracı kurum statüsü 
iktisap eden kuruluşların ödenmiş sermayeleri ile ihti
yat akçeleri toplamı üzerinden yatıracakları teminat
lardan, 

2. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun 40 inci maddesinin II/C fıkrasına 
istinaden anılan Banka İdare Meclisinin kararıyla ban
kaların 30 Haziran 1982 tarihli plasmanları toplamı
nın % 05'ine kadar yatıracakları meblağdan, 

3. Menkul kıymet alım - satımı faaliyetinde bu
lunan kuruluşların pazarladıkları menkul kıymetle
rin aylık satış tutarının % 01 oranında yatıracakları 
tutardan, 

4. Fonun tahvil alım - satımından doğan gelir 
fazlasından, oluşur, 

Fon mevcudu, amacı 'karşılamaya yetmediği za
man, Maliye Bakanlığının talebi üzerine Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasınca Fona avans verilir. 

Fon kaynaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uy
gulanır. Tahsil zamanı, fon kaynağına faiz verilmesi 
ve diğer konularda düzenleme yapmaya Sermaye Pi
yasası Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 45 inci madde kabul edilmiştir. 
i 46 ncı maddeyi okutuyorum : 

Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun işleyişi 
MADDE 46. — 
a) Fon, menkul kıymet alım - satımı faaliye

tinde bulunan kuruluşların 14.9.1982 tarihinden önce 
geri alma taahhüdü ile sattıkları tahvillerin geri alın
ması ve 43 üncü maddede öngörülen aylık ödemele
rin karşılanması dolayısıyla nakit ihtiyacı duymaları 
halinde, geri alınan tahvilleri iskonto değerinin % 10 
noksanıyla satın alabilir veya bunlar karşılığında 
avans verebilir. 

Bu halde uygulanacak iskonto haddi veya temi
nat karşılığında verilecek avans miktarı, günün şart
larına göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tes
pit olunur. 

Iskonto edilerek alınan tahviller, Fonun alış tari
hinden itibaren üç ay içinde iskonto ettiren kuruluş
lar tarafından geri alındığı takdirde, satış, satış gü
nündeki iskonto değeriyle yapılır ve satış bedelinden 
alışta tahsil edilen % 10 noksanlık indirilir. 

Acil ve olağanüstü durumlarda Fondan tahvil 
yerine, başka teminat alınmak kaydı ile de avans ve
rilebilir. Ancak bu şekilde verilen avansların en geç 
üç ay içinde kapatılması veya karşılığında yeterli 
miktarda tahvil verilmesi şarttır. Bu süre zorunlu 
hallerde Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine 
Maliye Bakanlığınca 1 yılı geçmemek üzere uzatı
labilir. 

b) Fon, tahvil alım - satımı faaliyetleri dolayı
sıyla sermaye piyasasında olağanüstü gelişmeler ha
linde yukarıdaki esaslara göre işlem yapabilir. 

c) Fona tahvil iskonto ettiren veya karşılığında 
avans alan kuruluşlar, Fonda bulundukları sırada va
deleri gelen tahviller anapara ve faizlerden ihraç 
eden şirketlerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

d) Konkordato talebinde bulunan, iflas eden 
veya tasfiye edilen şirketlere ait tahviller Fon tarafın
dan iskonto edilemez, bunlar karşılığında avans ve
rilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon Ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum. 
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Menkul kıymet alım - satımı faaliyetinde bulu
nan kuruluşların ortakları ve iştirakleri alacaklarının 
ödenme zamanı 

MADDE 47. — Ek I sayılı listedeki kuruluşlar, 
a) Sermayelerinde % 5'ten fazla hisseye sahip 

olan ortaklarına, 
b) Yukarıda (a) fıkrasında sözü edilen ortakla

rının tek başına veya birlikte sermayelerinin % 50 
hissesinden fazlasına sahip oldukları veya sınırsız so
rumlulukla katıldıkları şirketlere, 

c) İştiraklerine, 
Olan borçlarım, 14.9.1982 tarihinden önceki taah

hütleri tamamen sona erinceye kadar ödeyemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum. 
Tasfiyeyi gerektiren işlemlerde kanunî karine 

MADDE 48. — Bu Kanunun uygulanmasında 
I sayılı listedeki kuruluşların, 42 nci maddeye aykırı 
işlemleri, alacaklıların haklarını haleldar eden ve bu 
kuruluşların tasfiyelerine karar verilmesini gerektiren 
işlemlerden sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isleyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum. 
Bankerler adına yapılan işlemlerde yükümlülük 
MADDE 49. — 
1. Tüzelkişi bankerlerin ortaklan, yöneticileri, 

denetçileri, müdürleri ve çalıştıkları kişilerin tüzelki
şilik adına yaptıkları borçlanma işlemleri anasözleş-
mede borçlanma için kabul edilmiş olan temsil şar
tına bakılmaksızın tüzelkişiliği bağlar. 

2. Gerçek kişi bankerlerin yönetici, müdür ve 
çalıştırdığı kişilerin temsil yetkisi olmadan banker 
adına yaptıkları borçlanma işlemleri de aynı şekilde 
bankeri yükümlülük altına sokar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 
Bankerlerin, yöneticilerinin ve diğer personelin 

yükümlülükleri 
MADDE 50. — Kendilerine aynca izin verilme

dikçe tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerle, bun
ların yönetim kurulu üyeleri, yönetici müdür ve ge
rekli görülen personeli, Tasfiye Kurulu ve Menkul 
Kıymetler Kurulunun emri altında bulunmakla yü
kümlü olup, gerektiğinde kolluk kuvvetleri ile geti
rirler. Kurullar emri altında çalıştırdıkları persone
lin işine herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın son 
verebilirler. Kurullar emri altında tuttukları kişiler
den Maliye Bakanlığının iznini alarak çalıştırdıklarına 
Maliye Bakanlığınca tespit edilecek ücretleri öderler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
51 inci maddeyi okutuyorum. 
Yönetici, denetçi ve müdürlerin kısmen sorumlu 

oldukları haller 

MADDE 51. — Bankerin tasfiyesi için yapılan 
ilk başvuru tarihinden geriye doğru en çok bir ay sü
re ile yönetici, denetçi ve müdürlük görevi yapmış 
olanların yanında çalıştıkları bankerin alacaklılarına 
karşı sorumlulukları, söz konusu görevlere başladık
ları tarihten sonra edindikleri mal ve haklarla sınır
lıdır. 

BAŞKAN"— Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. \ 
52 nci maddeyi okutuyorum. 
Bankerlerin, ortakları, yöneticileri, denetçileri ve 

müdürlerinin sıfatlarına itiraz , 

MADDE 52. — Banker ortaklarının, yöneticileri
nin, denetçilerinin ve müdürlerinin kendileri tarafın
dan bu sıfatlarına ilişkin olarak yapılacak itirazların 
tasfiye kurullarınca reddi halinde bunlar, kararın 
tebliğinden itibaren 10 gün içinde görevli mahkemeye 
şikâyette bulunabilirler. Mahkemece verilen karar 
tefhim veya tebliğinden itibaren temyiz olunabilir. 

Tasfiye kurullarının itirazın kabulüne dair kararları 
mahkemenin onayına tabidir. Mahkemenin bu ona
ma kararı ile, şikâyetin kabulüne dair kararları mah
kemece temyiz incelemesi için resen Yargıtaya gön
derilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
53 üncü maddeyi okutuyorum. 
Banker ve bankerlerin yanında çalışan kişilerin 

yükümlülüğü 

MADDE 53. — 
1. Bu Kanunun 14 üncü maddesinin 1 numaralı 

fıkrasının (e) bendinde gösterilen kişiler hakkında 9 
uncu maddenin 5 numaralı fıkrası hükmü uygulanır. 
Ancak tasfiye kararı daha önce ilan edilmiş ise, 
bunların beyanda bulunma süresi 13.1.1983 tarihinde 
başlar. 

2. Gerçek ve tüzelkişi bankerler, yanında çalış
tırdığı kişilere 14 Ocak 1982 tarihinden geriye doğ
ru iki yıl içinde ve bu tarihten sonra ivazlı veya ivaz
sız olarak devrettikleri veya temin ettikleri taşınmaz 
mal, haczi caiz taşınır mal, alacak ve menkul kıy
metleri tasfiyelerinin ilanı tarihinden itibaren 15 gün 
içinde ilgili tasfiye kuruluna beyan etmekle yüküm
lüdürler. Tasfiyelerinin açılması kararı daha önce 
ilan edilmiş olan bankerlerin beyanda bulunma sü
resi 1.1.1983 tarihinde başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
54 üncü maddeyi okutuyorum. 
Tasfiye masalarına ait paraların tevdii ve faiz 
MADDE 54. — Tasfiye kurullarının, tasfiye ma

sasına ait olup, îcra ve İflas Kanununun 9 uncu 
maddesi hükmüne göre bankalara yatırdıkları para
lar faiz bakımından tasarruf mevduatı hükümlerine 
tabidir. Bu paralara bankalarca vadeli yatırılıp yatı
rılmadıklarına bakılmaksızın, hesapta kaldıkları sü
relere tekabül eden faiz oranı üzerinden faiz ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. j 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum. 
İflas kararının faiz işlemesine engel olmaması 

MADDE 55. — 14 Ocak 1982 tarihinden önce 
iflasına karar verilmiş olup da tasfiyesine karar veri
len bankerler hakkında icra ve iflas Kanununun 196 
ncı maddesinin faizin kesileceği hakkındaki hükmü 
uygulanmaz. Bu konuda evvelce verilmiş ve kesinleş
miş olan mahkeme kararları bu hükmün uygulanma
sına engel teşkil etmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
56 ncı maddeyi okutuyorum. 
Borç senetlerinin karşılıksız değiştirilmesi 

MADDE 56. — Gerçek ve tüzelkişilerce veya
hut bunların ortaklan tarafından faiz karşılığı topla
nan paralarla ilgili olarak düzenlenmiş olan borç se
netlerinin, tasfiyeye tabi gerçek veya tüzelkişi ban-
kerlerce düzenlenip imzalanan yeni senetlerle değiş
tirildiği, senet alacaklılarından herhangi birisi veya 
yeni senet veren bankerin tasfiye işlerini yürüten tas
fiye kurulu tarafından tasfiye kararının ilanından iti
baren tasfiye kararı daha önce ilan edilmiş ise 
13.1.1983 tarihinden itibaren, 15 gün içinde görevli 
mahkemece açılacak dava ile isbat edildiği takdirde, 
ilk senetten borçlu olanlar, yeni senet veren gerçek ve 
tüzelkişi bankerlerin tasfiye masasına karşı bütün mal 
varlıkları ile sorumlu oldukları gibi haklarında bu 
Kanunun 14 üncü maddesi hükmü kıyasen uygulanır. 
Ancak sorumluluk iddiası ile haklarında dava açı
lanlar, değiştirilen senetlerin karşılığında devrettikleri
ni tevsik edilmiş belgelerle ispat etmeleri halinde so
rumlu tutulamazlar. 

BAŞKAN — Efendim, sondan bir üstteki satır
daki «karşılığında» kelimesi, «karşılığını da» olacak 
efendim. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 

Yok. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye var 

mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum. 
İspatı gereken alacaklar 
MADDE 57. — 
1. Aynı bankerlerden miktarı toplam 5 milyon 

TL. ye daha fazla olan anapara alacakları hakkında 
alacaklılar tarafından sıra cetvelinin ilanından, sı
ra cetveli daha önce ilan edilmiş olanlar için de 
14.10.1982 tarihinden itibaren 15 gün içinde tasfiye 
kurulu aleyhine dava açılmadığı veya açılan davada 
alacağın varlığı ve geçerliliği ispat olunmadığı tak
dirde bu alacak sıra cetvelinden çıkarılır. 

2. Dava konusu yapılan alacaklar için ayrılan 
paylar bankaya yatırılarak davanın kazanılması ha
linde davacıya ödenir, aksi halde alacağını tamamen 
alamamış olan alacaklılara paylaştırılır. 

3. Bu alacaklılarla, alacak miktarı ne olursa ol
sun sıra cetveline kaydedilmemiş olan alacaklılar da
va açmadıkları takdirde bunlarla bunların fiillerine 
iştirak edenler, hakkında gerçek dışı beyanda bulun
maktan dolayı ceza kovuşturması yapılmaz. 

4. Tasfiyeye tabi bankerler arasındaki borçlan
malarda ve bakanlıklar ile kamu kuruluş ve kurum
larının bankerlerden olan alacakları hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın 
Bilge. Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECÎP BÎLGE — Efendim, maddenin birinci sa

tırında bir nokta anlaşılmıyor; «Aynı bankerlerden 
miktarı toplam 5 milyon TL. ye daha fazla» şeklin
de yazılan ibare, «Aynı bankerlerden miktarı toplam 
5 milyon TL. ve daha fazla...» şeklinde mi olacak 

acaba?.. 
MALÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKANI HIL-

Mt SABUNCU — Efendim doğrudur, topaj hatası 
vardır; «... ye» ibaresini «... ve» olarak değiştiriyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
57 nci maddeyi bu düzeltmeyle birlikte oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum. 
Üçüncü kişilere emanet edilen menkul kıymetler 
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MADDE 58. — Tasfiyelerine karar verilen ban
kerler tarafından satılmış olup alıcı adına banker ta
rafından diğer bir gerçek veya tüzelkişiye emanet 
edilen menkul kıymetler, bu gerçek ve tüzelkişiler 
tarafından adına emanete alındıkları kişilerin bilgi 
ve rızası dışında bankere iade edildikleri veya her
hangi bir şekilde elden çıkarıldıkları takdirde ema
net edildikleri gerçek ve tüzelkişiler bunların bedel
lerini ödemek zorundadırlar. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. , 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum. 
Üçüncü kişilerin istihkak iddiaları 
MADDE 59. — 
1. Üçüncü kişiler tarafından mülkiyete ilişkin 

istihkak iddiasında bulunulan eşyanın kendilerine ve
rilip verilmeyeceğini tasfiye kurulu kararlaştırır. Eş
yanın iadesine dair kararlar görevli mahkemenin ona
yına tabidir. 

2. Tasfiye kurulu; istihkak iddiasını reddederse 
üçüncü kişiye tasfiye işlerini yürütmekle görevli mah
kemede dava açması için 7 günlük bir mühlet tayin 
ve tebliğ eder. Bu mühleti geçiren üçüncü kişi tas
fiye masasına karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş 
sayılır. 

3. istihkak davası reddolunursa, dava konusu eş
yanın değerinin % 25'inden aşağı olmamak üzere 
davacıdan tazminat alınmasına talep aranmaksızın 
asıl dava ile birlikte hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. Yalnız, maddenin (2) numaralı fıkrasının ikin
ci satırındaki «7 günlük» ibaresini rakamla değil de 
yazıyla «... yedi günlük» şeklinde düzeltiyoruz; Ko
misyon ve Hükümet de iştirak ediyor. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

59 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

60 inci maddeyi okutuyorum. 
ipotek tıükmündeki taahhütler 

MADDE 60. — Tasfiyenin kaldırılmasını temin 
için üçüncü kişilerin taşınmazlarını teminat göster
melerine ilişkin mahkeme veya noter huzurundaki 
taahhütlerine dayanılarak görevli mahkemece tapu 
idaresine yazılacak yazı üzerine tapu kaydına konulan 
şerh, birinci derece ve birinci sırada ipotek hükümle
rini doğurur. Üçüncü kişilerin önceden mevcut olan 
hakları saklıdır. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır, 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum. 
Hukuk davalarının durması 
MADDE 61. — 
1. Tasfiyenin açılması kararının ilan edilmiş olup 

olmadığına bakılmaksızın acele haller müstesna ol
mak üzere tasfiyesine karar verilmiş olan bankerle
rin davası veya davalı olduğu hukuk davaları tasfiye 
kararı ile durur ve ancak mahkemece durumun tas
fiye kuruluna resen duyurulmasından, duyuru yapıl
mamış olan hallerde de alacaklılar sıra cetvelinin ila
nından itibaren bir ay sonra devam olunur. Bu du
rumda davaya banker adına tasfiye kurulu temsilcisi 
katılır. Aksi halde yapılmış olan işlemler tasfiye ma
sasına karşı geçersizdir. Bu hüküm 16 ncı maddenin 
1 inci fıkrasının (a) bendinde sayılan mal, hak ve ala
caklarla ilgili davalarda ise tasfiye kurulunun aslî 
müdahil olarak davaya katılması suretiyle uygulanır. 

2. Davanın durduğu müddetçe zamanaşımı ve 
hakkı düşüren müddetler işlemez. 16.12.1982 tari
hinden önce karara bağlanmış olan davalarda karar 
kesinleşmemiş ise tasfiye kurulları temyize başvura
bilirler. Ancak, bu durumda tasfiye kurulu temsilci
sinin huzuru sağlanmadan davaya devam edilmiş ol
ması hali tek başına bozma sebebi sayılamaz. 

3. Şeref ve haysiyete tecavüzden, vücut üzerinde 
ika olunan zarardan doğan tazminat davalarıyla ev
lenme, ahvali şahsiye veya nafaka işlerine dair uyuş
mazlıklarda bu madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

— 491 — 
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Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye var 
mı?.. Sayın Bilge. Başka soru sormak isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Bilge 
NECİP BİLGE — Efendim; ikinci fıkranın ikin

ci satırında «... tasfiye kurulları temyize başvurabi
lirler» deniliyor. Burada «Temyize» denilince; «Tem
yiz Mahkemesine» anlaşılır. Onun için «... temyize» 
değil de, «... temyiz yoluna» denilmesi daha uygun 
düşmez mi, diye soracaktım. 

BAŞKAN — Evet efendim «... temyiz yoluna» 
şeklindeki ibare maksada daha uygundur. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bu değişikliğe 
katılıyor musunuz? 

MALÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKANI HİL-
Mt SABUNCU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet; sız de katılıyor 
musunuz?.. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİK
MET ULUĞBAY — Evet efendim. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi Sayın Bilge'nin 
teklifi doğrultusundaki düzeltmeyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum. 
Bankere borçlu olanların tasarrufları 
MADDE 62. — 
1. Bankere borçlu olanların borcuna yeter de

recede teminat göstermemiş veya malları üzerine ted
bir konulamamış ya da tedbir konulan mallarının 
borcu karşılamamış olması durumunda, tasfiye kuru
lunun talebi üzerine görevli mahkemece bunların bor
cun doğumundan sonraki tasarrufları hakkında, üçün
cü kişilerle yapılan ivazlı tasarruflar hariç olmak üze
re, 14 üncü madde hükümlerinin kıyasen uygulanma
sına karar verilir. Borçlular bu suretle geçersiz sayı
lan tasarruflarını bu tasarruflardan yararlanmış olan- , 
lar da edindikleri menfaatleri, tasfiye kurulu tarafın
dan yapılacak tebligattan itibaren 10 gün içerisinde 
bildirmek zorundadırlar. 

Geçersiz tasarruflardan yararlanmış olanlar edin
dikleri menfaatleri ellerinden çıkarmış iseler, tasfiye
nin açılması tarihindeki değeri kadar kişisel malları 
ile sorumlu olup, sorumlu oldukları değer tutarında 
taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve menkul kıy
metlerini aynı süre içinde tasfiye kuruluna bildirmek 
ve geçersiz tasarruflardan edinilen menfaatler veya 
bunların değeri tutarındaki malları, tasfiye kurulla
rınca yapılacak tebligattaki süre ve şartlar dahilinde 
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teslim etmekle yükümlüdürler. Yapılacak tebligatta, 
makbul mazeretleri bulunmadıkça cezaî yönden so
rumlu olacakları hususu da bildirilir. 

2. Yukarıda sözü edilen geçersiz tasarruflar ne- , 
deniyle borçluya dönen mal, hak ve alacakları ile 
borçlunun mevcut para, mal, hak ve alacakları ilgili 
bankerin tasfiye masasına girer. Şu kadar ki faiz ve 
diğer masrafları ile birlikte borcun tamamının kar
şılanmasından sonra geriye kalan miktar borçluya 
iade edilir. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı 
efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum. 
Bankerlerin ortak olduğu adi ve ticarî şirketler

deki hisselerinin tahsili 
MADDE 63. — 
1. Tasfiyesine karar verilmiş olan bankerin or

tak olduğu adi ve ticarî şirketleri temsile yetkili olan
lar, 13.1.1983 tarihinden itibaren 15 gün içinde ara 
bilanço çıkararak bankerin payını nakit olarak belir-, 
lemek ve ilgili tasfiye kuruluna ayrı süre içinde el
den tebliğ etmekle yükümlüdürler. Tasfiye kurulları 
bu bilançoya karşı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün 
içinde görevli mahkeme nezdinde itirazda bulunabi
lirler. 

2. Şirket tarafından her ne sebeple olursa olsun 
bilançonun çıkarılmaması ve tebligatın yapılmaması 
halinde görevli mahkemenin duruşmasız olarak vere
ceği karar üzerine Tasfiye Kurulu Şirketin, bütün 
defter ve kayıtları ile mal varlığına el koyarak 30 gün 
içinde bilançosunu bizzat çıkararak veya uzman ele
manların marifetiyle çıkarttırarak mahkemenin ona
yına sunar. Mahkemece bilançoda noksan ve hatalı 
görülen hususlar tasfiye kurulu tarafından 15 gün 
içinde tamamlanıp düzeltilir. Kesinleşen bilançoya 
göre payına tekabül eden meblağ tasfiye kurulunca 
yapılacak tebligattan itibaren şirket tarafından 30 gün 
içinde tasfiye masasına ödenir. Tebligat mümkün ol
mazsa Resmî Gazete ile ilan olunur. 

3. Tebliğden itibaren 15 gün içinde yeterli ve 
sağlam teminat gösterildiği takdirde bir yıl içinde. 
ve en çok dört eşit taksitte aylık % 2 faizle birlikte 
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ödeme yapılması da mümkündür, ödeme durumun
da bankerin şirketteki ortaklığı sona erer. 

4. Bankerin şirketteki payını tasfiye kuruluna 
zamanında ödemeyen şirket hakkında ilgili kurulun
ca icra takibi yapılabileceği gibi tasfiyesine karar ve
rilmiş olan bankerin şirketteki payı % 50'nin üzerin
de ise görevli mahkemeden şirketin tasfiyesi istene
bilir. Mahkemece tasfiyeye karar verilmesi halinde 
tasfiye işlemleri bu kararname hükümlerine göre tas
fiye kurullarınca yürütülür ki, tasfiye ile ilgili hü
kümler kooperatif şirketler hakkında uygulanmaz. 

5. Haklarında bu madde gereğince işlem yapüan 
şirketler iflas ve konkordato talebinde bulunamaya
cakları gibi 3 üncü kişiler tarafından da iflasları is
tenemez. Bu madde hükümleri uyarınca verilecek 
mahkeme kararları kesindir. 

BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
MALÎ tŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL-

MÎ SABUNCU — Sayın Başkanım; ikinci fıkranın 
ikinci satırındaki «Şirketin» kelimesinin başındaki (ş) 
harfi küçük olacak, bir de dördüncü fıkrada birinci 
satırda; «İlgili kurulunca icra takibi yapılabileceği 
gibi» derken «Kurulunca» kelimesi yerine «Kurulca» 
kelimesi olmalıdır. 

BAŞKAN — Oldu efendim, iki düzeltmeyi de ya
pıyorum. 

Madde ile ilgili soru var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde bu düzeltme ile kabul edilmiş
tir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum. 
Tebligatlar 
MADDE 64. — Bankerlere borçlu olanlara, bu 

Kanunun 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında ya
zılı olan kişilere ve bu kişilere borçlu olanlar ile ay
nı maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilenlerin mevduat, 
para, mal, hak ve menkul kıymetlerini ellerinde bu
lunduranlara mahkemeler, icra ve iflas daireleri ile 
tasfiye kurulları tarafından yapılacak tebligatlar, bun
ların borç bildirme dilekçesi veya senetlerdeki adres
lerine ya da sair suretlerle tespit edilmiş olan ad
reslerine yapılır. Adres değişikliğinin bildirilmemiş ol
ması halinde Tebligat Kanununun 35 inci maddesi 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 64 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı 
efendim?.. Yok. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım bir hususu sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun sorunuz. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 48 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı mad
desiyle eklenen ve 53 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 12 nci maddesinde son şeklini alan ek 
madde 36'da, «Bankerlere borçlu olanlara» değil, 
«Bankerlere, bankerlere borçlu olanlara, bu Kanunun 
9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan ki
şilere» şeklinde olması lazım gelirken niçin «Banker
lere» hükmünün çıkarılmış olduğunu öğrenmek isti
yorum, yani maddenin başındaki kelimeyi soruyorum. 
«Madde aynen alındı» deniyor. 

Sayın Başkanım, metin şöyle; 
«Bankerlere, bankerlere borçlu olanlara, bu Ka

nunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası...» falan di
ye gidiyor. Bu ek 36 ncı maddedir, 36 ncı madde 
olarak bu alınmış, «Bankerlere» sözü niçin çıktı an
layamadım? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkanım, 
soralım efendim. 

MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan;; tapaj hatasıdır. 
«Bankerlere» kelimesini koymamız lazım. 

BAŞKAN — İki defa «Bankerlere» kelimesi ya
zılacak. «Bankerlere, bankerlere borçlu olanlara» 
şeklinde olacak. Komisyon tapaj hatası olduğunu söy
lüyor, kabul ediyor. 

Bunu Hükümet de kabul ediyor mu? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİK

MET ULUĞBAY — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Bu düzeltme ile maddeyi oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
İsticvap 
MADDE 65. — 
1. Mahkemeler ve tasfiye kurulları, bu Kanu

nun 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yazılı olan 
kişilere borçlu olanları isticvap edebilirler. İsticvap
larına karar verilen kişi mahkemenin yargı çevresi 
dışında mukim ise istinabe suretiyle de isticvap olu
nabilir. 

2. İsticvap için açıklamalı davetiye ile çağrılan 
kişi gelmediği veya sorulan hususlara cevap verme
diği takdirde, sorulan hususları ikrar etmiş sayılaca-
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ğı gibi ayrıca gerektiğinde kolluk kuvvetiyle getiril
me kararı da verilebilir, ikrar Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 236 ncı maddesinde yazılı so
nuçları doğurur. 

3. İsticvap hakkında Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bu hükme aykırı olmayan hükümleri 
de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üyemiz 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi bu biçimi ile oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum. 
Avukatlık ücreti 
MADDE 66. — Tasfiye kurulları ile menkul kıy

metler kurullarının taraf olduğu dava ve takipler 
nedeniyle adlî ve idarî mahkemeler veya icra ve if
las dairelerinde hükmolunacak nispî avukatlık ücreti 
hiçbir suretle 500 bin lirayı geçemez. Tasfiye kurul
larının kararlarına ilişkin şikâyet ve itirazlar ile sıra 
cetveline itiraz davalarında değere bakılmaksızın 
maktu avukatlık ücretine hükmolunur. Bu Kanu
nun 57 nci maddesi hükmü uyarınca açılacak dava
lar nedeniyle de tasfiye kurulu aleyhine avukatlık üc
reti takdir olunmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 66 ncı madde kabul edilmiştir. 
61 nci maddeyi okutuyorum. 
Vergi, resim ve harçlar ile kefilin alacağının yaz-

dırılması 
MADDE 67. — Vergi, resim ve harç alacakları 

ile bankerin borcunu bir aylık yazım süresi geçtikten 
sonra ödeyen kefilin alacağı tasfiye kurullarına tas
fiyenin kapatılmasına kadar yazdırılabilir. Şu kadar 
ki, bu alacaklar, yazımlarından evvel kararlaştırılmış 
paylaşmaya katılamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
68 inci maddeyi okutuyorum. 
Pay cetvelinin duyurulması ve şikâyet 
MADDE 68. — 
1. Sıra cetveli kesinleşince tasfiye kurulu para

ların pay cetvelini ve son hesabı yapar. Pay cetveli 
ve son hesap tasfiye kurulunun İlan yerinde 10 gün 
süre ile asılı bırakılır. Alacaklılara ayrıca tebligat 
yapılmaz. Geçici dağıtmada da aynı hüküm uygula
nır. 

Z Alacaklılar pay cetveli ile geçici dağıtmaya 
karşı yukarıda belirtilen sürenin bitiminden itibaren 
7 gün içinde görevli mahkemeye başvurabilirler. 

BAŞKAN — 68 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 68 inci madde kabul edilmiştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum. 
Son rapor ve kapatma kararı 
MADDE 69. — Paralar dağıtıldıktan sonra tas

fiye kurulu görevli mahkemeye son bir rapor verir. 
Mahkeme evrak üzerinde yapacağı inceleme sonu
cunda tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra kapanma 
kararı verir. 

Karar mahkemece Resmî Gazetede ilan ettirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 69 uncu madde kabul edilmiştir. 
70 inci maddeyi okutuyorum. 
Aciz vesikası 
MADDE 70. — 
1. Tasfiye masası, alacağının tamamını alama

mış olan her alacaklıya ödenmemiş miktar için aciz 
vesikası verir. Aciz vesikası ilan hükmünde olup, 
alacaklıya icra ve iflas Kanununun 277 nci madde
sinde yazılı hakları sağlar. Aciz vesikası hiçbir ver
gi, resim ve harca tabi değildir. 

2. Alacaklı aciz vesikasına istinaden banker ve 
diğer sorumlular hakkında icra talebine girişirse ic-
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ra emri tebliğine gerek yoktur. Ancak, yeni mal ik
tisap edilmedikçe takip talebinde bulunulamaz. 

3. Aciz vesikasında yazılı alacak için faiz istene
mez ve bu alacak hakkında zamanaşımı hükümleri 
uygulanmaz. 

4. Kefiller, müşterek borçlular ve borcu tekef
fül edenler aciz vesikasındaki miktar için vermeye 
mecbur oldukları faizden dolayı borçluya rücu ede
mezler. 

5. Takip nedeniyle çıkacak anlaşmazlıkların çö
zümlenmesinde takip yapılan icra dairesinin bağlı 
bulunduğu tetkik mercii görevli olup, yeni mal ikti
sap edilmediğine dair itirazlar genel hükümler ve 
basit yargılama usulüne göre karara bağlanır. 

BAŞKAN — 70 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru var mı efendim?.. 
Sayın Bilge buyurun. 
NECİP BİLGE — Birinci fıkranın ikinci satırın

da «... aciz vesikası ilan hükmünde» deniyor, her
halde «ilam» olacak, öyle zannediyorum. Komisyon 
ne der?.. Aciz vesikaları İcra ve İflas Kanunu hü
kümlerine göre ilam hükmündedir; yani mahkeme 
kararı hükmündedir. 

BAŞKAN — «(m) olacakken (n) yazılmış» di
yorsunuz, evet, öyle değil mi efendim?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tapaj hatasıdır, ilam hükmünde
dir. 

Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
İlanı ilam yapıyoruz efendim ve bu haliyle mad

deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabu1. edilmiştir. 

71 inci maddeyi okutuyorum. 
Tasfiye dönemi ve tasfiye beyannamesi 
MADDE 71. — Bu Kanunun 69 uncu maddesin

de Tasfiye Kurullarınca düzenlenmesi öngörülen son 
rapor Vergi Kanunları bakımından tasfiye dönemi
ne ilişkin olarak tutulması gereken kanunî defterler 
yerine geçer. Söz konusu raporda bu amaca uygun 
bilgilere de yer verilir. Bu maddenin uygulanmasın
da Vergi Kanunları bakımından tasfiye dönemi tas
fiyenin açıldığı tarihten kapandığı tarihe kadar ge
çen süreyi ifade eder. Bu süreye ilişkin beyanname, 
69 uncu maddeye göre görevli mahkemenin vereceği 
kapanma kararı tarihini izleyen bir ay içerisinde ban
kerin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. 

i BAŞKAN — 71 inci madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye var mı efendim?,. Yok. 
I Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 

Yok. 
I Soru var mı efendim?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I 72 nci maddeyi okutuyorum. 
I Tasfiye kurulları hakkında uygulanacak vergi ce-
I zalan 
I MADDE 72. — 13.1.1983 tarihine kadar tasfiye 
I kurullarınca vergi kanunlarına göre yerine getirilme-
I si gereken vergilendirme ile ilgili ödevlerden herhan-
I gi bir nedenle yerirte getirilememiş olanların bu tarih-
I ten itibaren üç ay içinde yerine getirilmesi halinde 
I ceza kesilmez. Daha önce kesilmiş olan cezalar ter-
I kin edilir. Bu tarihten sonra vergi kanunlarında be-
I lirtilen sürede yerine getirilemeyen sözkonusu ödev-
I 1er için, tasfiye kurullarınca mazeret beyanında bu-
I lunulmak suretiyle Maliye Bakanlığından süre talep 
I edilir. Mazeretin uygun görülmesi halinde ödevin ye-
I rine getirilmesi için anılan Bakanlıkça yeterli bir sü-
I re tayin olunur. Bu ek süreye rağmen ödevin yerine 
I getirilmemesi durumunda tasfiye kurulu hakkında 
I Vergi Usul Kanunundaki ceza hükümleri uygulanır. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
I Buyurun Sayın Gürtan. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, maddede-
I ki «ödev» kelimelerinin «görev» olması lazım gelir 
I gibi gelir bana. Sayın Komisyon ne derler?.. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim, soralım efendim. 
I Efendim Sayın Gürtan, «ödev midir, görev mi-
I dir?..» diye soruyorlar. Görev mi yapıyorsunuz on-
I lan?.. İki - üç yerde geçiyor. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Görevdir, katılıyoruz. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİKMET 
ULUĞBAY — Katılıyoruz. 

I BAŞKAN — Efendim bütün ödevleri, görev yap-
I tık. Komisyon ve Hükümet de katıldı. 
I Soru var mı efendim? Yok. Bu değişiklikle mad-
I deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
I etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I 73 üncü maddeyi okutuyorum. 
I Beyanat yasağı 
I MADDE 73. — Görevli mahkemeler nezdinde 
I teşkil olunan tasfiye kurulları ile menkul kıymetler 
I kurullarının başkan, üye ve diğer çalışanları bu gö-
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reylerini ilgilendiren konularda herhangi bir surette 
basına açıklama ve beyanda bulunamazlar. Bu ya
sak, görevden ayrılmış bulunanlar için de, ayrılış 
tarihinden itibaren iki yıl süre ile devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 73 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum. 
Dava ve takiplerin önoeliği 
MADDE 74. — Görevli mahkemelerle diğer mah

keme ve icra daireleri, bu Kanun uyarınca tasfiyesi 
yürütülen ve diğer ilgilileri hakkında dava ve takip
leri öncelikle ve ivedilikle yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Gürtan buyurun. 

HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım, 74 ün
cü maddede bir düşüklük var gibi geldi bana. «... bu 
Kanun uyarınca tasfiyesi yürütülen ve diğer ilgili
leri hakkındaki...» deniyor. Yürütülen ne?.. Banker
ler mi?.. 

BAŞKAN — Soralım efendim. Sayın Gürtan, 
«Diğer ilgilileri ne?..» diyor. 

HAYATÎ GÜRTAN — «... tasfiyesi yürütülen 
bankerler ve diğer ilgililer hakkındaki...» mi demek 
lazım?.. 

MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — «Diğer ilgililer hakkındaki» ola
cak, (i) yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Gürtan şunu söy
lemek istiyor. «Burada bir banker kelimesi ilave ede
lim mi?..» diyorlar; yani «Görevi mahkemelerle 
diğer mahkeme ve icra daireleri, bu Kanun uyarın
ca tasfiyesi yürütülen bankerler ve diğer ilgilileri 
hakkındaki dava ve takipleri öncelikle ve ivedilikle 
yürütür» demek istiyorlar zannederim. Değil mi 
efendim?.. 

HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım, sanıyo
rum öyle olması lazım. 

BAŞKAN — Tasfiyesi yürütülen nedir, kimdir?.. 
S. SIRRI KIRCALI — Kararnamelerde banker

ler var Sayın Başkan. 
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MALÎ İŞLER KOMÎSYONU BAŞKANI HİL-
Mî SABUNCU — Bankerler bittabi Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî uzun olunca epeyce 
cümlede kayıpları da olmuş, düşmeler olmuş, tapaj 
hataları olmuş. «... yürütülen bankerler ve diğer ilgi
lileri» şeklinde düzeltiyoruz. Teşekkür ederim Sayın 
Günan. 

Buyurun Sayın Bilge. 
NECÎP BÎLGE — «Görevli mahkemelerle diğer 

mahkeme ve icra daireleri yürütülür» deniyor, sanı
yorum «yürütürler» olacaktır. Fiilin sonu «yürütür
ler» olması lazım gelmez mi?.. 

BAŞKAN — «Yürütür» olur efendim, «yürü
tülür» olmaz da. Ne yapar görevli mahkeme ve di
ğer mahkeme ve icra daireleri?.. Bunları öncelik ve 
ivedilikle yürütür. 

S. SIRRI KIRCALI — Efendim, kararnamelerde 
yürütürler var. 

BAŞKAN — Yürütürler de olur; çoğula çoğul. 
Başkanlık Divanı iki çoğulu pek anlayamadı bugüne 
kadar, bundan sonra da anlaması tabiî mümkün de-
ğil. 

Sayın Komisyon ve Hükümet katılıyor musunuz 
efendim «yürütürler» ifadesine?.. 

MALÎ ÎŞLER KOMÎSYONU BAŞKANI HÎL-
Mî SABUNCU — Katılıyoruz. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİK
MET ULUĞBAY — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon «yürütür
ler» ifadesine katılıyorlar, bankerleri de ilave ettik 
ve 74 üncü maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunu
yorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
Maliye Bakanlığının yetkisi 

MADDE 75. — Bu Kanunun uygulanmasına açık
lık getirilmek üzere, Maliye Bakanlığı tebliğler çıkar
maya yetkilidir. Bu tebliğlerin hükümlerine uyulması 
zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru var mı efendim?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili Sayın Tan ve Sayın Vardal'ın 

bir önergesi var, okutuyorum efendim. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 75 inci 

maddesinin ikinci cümlesinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Isa VARDAL 

BAŞKAN — Sayın Tan, buyurun efendim, bir 
açıklamanız olacak herhalde. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

önergemizle 75 inci. maddenin ikinci cümlesi olan 
«Bu tebliğlerin hükümlerine uyulması zorunludur.» 
deyiminin çıkarılmasını istiyoruz. (Hemen belirteyim 
ki, bunun çıkarılması demek, bu tebliğlerin hüküm 
lerine uyulmasının zorunlu oknayacağı anlamında 
kullanmıyoruz. Mademki Maliye 'Bakanlığı bu Kanu
nunun uygulanmasını sağlamak üzere tebliğler çıkar
maya yetkili kılınmışıtır bu Kanunla, elbetteki bu
nun uygulanması zorunluğu vardır. Bu zaten, bu 
kamusal işlemin niteliğinden kaynaklanır. 

Söylenebilecek bir şey belki, eğer muhakkak bi: 
ek yapılmak isteniyorsa, Maliye 'Bakanlığının bu Ka
nunun uygulanmasına açıklık getirmek üzere çıkara
cağı tebliğlere uyulmaması halinde filan hükümler 
uygulanır denilmesi lazımdı; yani «uygulaması zo
runludur.» Gayet tabiî zorunludur. Peki uyulmama
sı halinde ne uygulanacak?.. Bu Kanun bunu göster
miyor. Başka bir yere atıf da yok. O halde bunun bu 
şekliyle bir somut anlamı yok. Zaten kendiliğinden 
vardır uygulanma zorunluğu. Maliye Bakanlığı baş
ka konularda da tebliğ çıkarır. İ 567 sayılı Kanuna 
göre sürekli tebliğ çıkarmaktadır. Onun müeyyidesi 
vardır, gösterilmiştir. Burada ya müeyyide gösteril
sin, «Uyulmaması halinde şu hüküm uygulanır» de
nilsin veyahutta bunu söylemeye hiç gerek bulunma
maktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
NECİP BİLGE — Lehinde. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Bu malumun ilanından başka bir şey değildir es

ki tabir ile. Sayın Tan'ın belirttiği gibi ya bunun mü
eyyidesi açıklanmak için böyle söylenir veyahutta bu

na lüzum yoktur. Müeyyidesi olmadığına göre bura
da açıkça Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hü
kümleri uygulanacaktır. Resmî bir makamın kanun
ca verilen bir yetkiyi kullanarak tebliğ çıkarması ha
linde, buna uyulmamasının cezası 526 ncı maddede 
gösterilmiştir. Ayrıca burada «Zorunludur» demeye 
lüzum olmadığı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon, «Malumu ilandır» diyorlar efen

dim?.. 
MALÎ İSLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, esasında Saym 
Tan'ın ve Sayın Hocamızın açıklamalarında «Malu
mu ilandan öteye gitmemektedir» diyorlar. Bu, bu 
şekilde zararlı olmadığını iddia ettiler, zannediyorum 
ortaya koydular. 2644 sayılı Ceza Kanununun 5 inci 
maddesinde «Diğer cezalar» başlıklı bölümde acaba 
bu tebliğlere uyulmaması halinde bu konuyu oraya 
sokabilir miyiz, düşüncesi söz konusu olmuştur Ko
misyonumuzda. O bakımdan bunun kalmasında bir 
mahzurun olmadığı, aksine fayda olduğu kanısı ile 
önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor 
musunuz efendim?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİKMET 
ULUĞBAY — Hayır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Tan'ın önergesine Komisyon 

ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir, öner
genin dikkate alınmasını kabul edenler.. Kabul etme
yenler... önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın ıBaşkanım, kesin olarak oylaya
bilirsiniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Komisyon 75 inci maddenin ikinci 

cümlesinin çıkarılmasını kabul etmiştir. Bu metinden 
çıkarılmıştır. Buna göre 75 inci maddeyi tek cümle 
olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.. 'Madde kabul edilmiştir. 

Yeni bir madde eklenilmesine ilişkin, ki Sayın 
Tan ve Sayın Vardal, kaç numara oluyor bu madde 
efendim?... 

TURGUT TAN — Hemen bundan sonra 76 ncı 
madde olarak. 

BAŞKAN — Evet önergelerin bu biçimde düzen
lenmesinde yarar var. Okutuyorum efendim. 
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Sayın Başkanlığa 
, Görüşülmekte olan Kanun Tasarısına «2874 sa

yılı Kanun hükümleri saklıdır» şeklinde bir yeni 
madde eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN , İsa VARDAL 

BAŞKAN — Sayın Tan, bir açıklamanız olacak 
mı efendim?.. 76 ncı madde oluyor efendim bu. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Bu Tasarının görüşülmesinin başlangıcında da 
özellikle Sayın Kırcalı arkadaşımızın belirttiği nok
talar 2874 sayılı Yasanın çıkmasından sonra mevcut 
kanun hükmünde kararnamelerdeki zımnî veya açık 
değişikliklerin durumunun ne olacağının tartışmalı 
bulunduğu yönünde idi. Kaldı ki 2874 sayılı Yasa
nın çeşitli maddelerinde 35 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye atıf yapılmaktadır. Bu atıflardan 
en önemlisi 2874 sayılı Kanunun 9 uncu maddesidir, 
orada aynen şöyle söylüyor. «Bu kanunda hüküm 
bulunmayan hallerde 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile tek ve değişiklikleri ile genel hüküm
ler uygulanır.» Artık bu, şu anda görüşmekte oldu
ğumuz Tasarının Yasa haline gelmesinden sonra or
tadan 35 sayılı Kanun Hükmünde 'Kararname diye 
bir Kararname bulunmayacaktır, o bir yasa haline 
gelmiştir. Hem bu açıdan, hem de başlangıçtaki bir 
maddede 11'inci fıkra olarak eklenmesi Komisyonu
muzca önerilip, kabul edilen sorunlara çözüm ge
tirmek amacıyla; yani zımî veya açık yürürlükten kal
dırmaları açıklığa kavuşturmak için, belki teknik ola
rak çok doğru bir formül olmayabilir, ama bu for
mül başlangıçta Komisyonun önerdiği formülden da
ha isabetli olduğu düşüncesindeyim. Bunları, bu so
runları ortadan kaldırmak, sağlamak açısından bel
ki önergemizde çok açık ifade edilmedi, ama yeni 
maddenin başlığı «Saklı tutulan hükümler» şeklinde 
olabilir. Eğer Komisyonumuzun veya Hükümetimi
zin daha değişik bir önerisi yoksa. Bu «Saklı tutu
lan hükümler» diye yeni madde de 2874 sayılı Ka
nun hükümlerinin saklı olduğu belirtilebilir. Bunun 
için bu önergeyi verdik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Tan, Tasarının 3 üncü mad

desinin 11 inci fıkrası olarak 'eklenilen hükmü ye
terli görümüyor musunuz efendim?. 

TURGUT TAN — Hayır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şimdi şöyle bir hüküm eklenmişti 

«2874 sayılı Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiye-

ı lerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun hükümleri 
saklıdır» diye bir hüküm eklenmişti. Acaba bu o 

| madde için geçerli olup da diğerleri için geçerli olma
yacağı görüşünde misiniz?. 

TURGUT TAN — Evet, Sayın Başkanım, sizin 
de belirttiğiniz gibi o maddeye eklenmiş bir yeni fık
radır o. Binaenaleyh, o maddede düzenlenen kona 

j ile ilgili olarak o Kanun hükümlerini saklı tutar ni
telikte bir sonuç çıkarılabilir. Oysa bütün bu Kanu
nunun 'tüm maddeleri açısından böyle bir kapsayıcı 
düzenlemeye yer vermek açısından bu şekilde bir for
mülün daha uygun olduğunu düşündüğümüz için 
yeni madde önerisinde bulunduk. 

i Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Tan'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎS-

MAtL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlar; 

Biz zaten Komisyon olarak aynı görüşten hare
ket etmiştik ve karşımıza çıkan 3 üncü maddenin 
yeni 11 inci fıkrası olarak biraz önce okuduğunuz 
şekildeki maddenin oylanmasını istemiş ve oylamış-
tınız. Sayın Tan'ın bu görüşüne katılıyoruz, bu da-

I ha müemmen hale getirecektir Tasarıyı. Ancak tabiî 
üçüncü maddenin 11 inci fıkrasının tekrar müzake
resi gerekebilir; onun takdirini size, zatıâlinize bıra
kıyorum. Bütün maddeyi mi yoksa sadece 11 inci 
fıkrayı mı tekrar müzakere edeceğiz?... 

BAŞKAN — Efendim, eğer böyle bir madde ek
lersek bir maddî hata olduğunu ifade edersiniz, ora
daki 11 inci fıkrayı çıkartırız. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS-
MAtL ŞENGÜN — O halde biz de Sayın Tan'ın 
görüşüne ve önergesine katılıyoruz. «Saklı tutulan 
hükümler» başlığı altında 76 ncı madde olarak «2874 
sayılı Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin 
Hızlandırılması Hakkındaki Kanun hükümleri saklı
dır» şeklinde bir maddenin eklenmesini uygun bulu-

lyoruz. 
I Bu arada da teklif ediyoruz, maddî hatadır, 3 ün-
I cü maddenin 11 inci fıkrasının çıkarılmasını arz edi

yoruz. 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tan, Sayın Vardal, bu düzeltmeye tabiî ka-

I tılıyorsunuz bu düzeltemeye?.. Çünkü sizinkinde 
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Kânunun adı yok, adını ilave ediyoruz; yani önerge
niz söyle oluyor: 

«Saklı tutulan hükümler 
Madde 76. — 2874 sayılı Tasfiye Halindeki Ban

kerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkındaki 
Kanun hükümleri saklıdır.» 

Sayın Tan'ın ve Sayın Vardal'ın bu düzeltilmiş 
önergesini Hükümet de katıldığına göre kesin olarak 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... önerge kesin olarak kabul edilmiş
tir. 

Bu önergeyi yeni 76 ncı madde olarak oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1 'i okutuyorum. 
GEÇİCt MADDE 1. — Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu, bu Kanun gereğince görevlendirilen 
mahkemelerde görülmekte olan dava ve işleri, aynı 
yerdeki diğer mahkemelere verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Olmadığına göre mnaddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2'yi okutuyorum. 
GEÇİCt MADDE 2. — Bu Kanunda yer alan 

hükümler, bu konu için geçerli olup, ilgili mevzuatta 
değişiklik yapıldığı anlamını taşımaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Efendim «Bu konu için ge

çerli olup» Bu konu nedir?.. «Bu konu» tanımlanma
mış ki, bu konu diyor. Yukarıda sanki bu konunun 
ne olduğu söyleniyor da.. Oysa bu Kanunun uygu
lama alanı için şeklinde daha düzgün bir biçimde söy
lemek gerektiği düşüncesindeyim. 

BAŞKAN — Düzeltmedir. Tabiî Komisyonun 
kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum; ama soralım 
efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, «Bu Kanun 
için geçerli olup» dediğimiz takdirde daha açık bir 
ifade haline gelebilir zannediyoruz. 

BAŞKAN — Bu Kanunda yer alan hükümler baş
ka kanun için geçerli olmayacak mı gibi bir anlam da 
çıkmaz mı sonunda efendim? Ola İki başka bir kanu
na da temas edecekse... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, bir orta yol 
bulalım, «Bu Kanunun konusu ile ilgili» desek olur 
mu?.. 

BAŞKAN — Olabilir efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, «Bu Kanu

nun uygulama alanı ile sınırlı olup» demekte yarar 
vardır. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tan diyor ki: «Bu 
Kanunun uygulama alanı ile sınırlı olup» diyorlar. 

MALI İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Kanunun konusu, ödeme güçlüğü içerisine düş
müş olan bankerlerin tasfiyesi ve takibi ile ilgilidir. 
Bu Kanuna kararname kapsamında, mesela bir icra 
İflas Kanunundaki hükümlere değişik veçhe getiren 
hükümler vardır. Sermaye Piyasası Kanununa, Ban
kalar Kanununa nispeten yaklaşan hükümler vardır. 
Bu bakımdan, bu Kanunda yer alan hükümler, o hü
kümleri değiştiren hükümler değil, bu Kanunun ko
nusu ile ilgili hükümler Bu Kanunda yer alan hü
kümler, olacaktır. «Bu Kanunun konusu için geçerli 
olup ilgili mevzuatta değişiklik yapılması anlamını 
taşımaz.» 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor mu efendim 
bu düzeltmeye?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OİKMET 
ULUĞBAY — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tan, bu biçimde efendim. 
Bu düzeltme ile birlikte maddeyi oylarınıza su

nuyorum1: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

Eski 76 yeni 77 nci maddeyi okutuyorum': 
Yürürlük 
MADDE 77. — 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 

50, 52, ve 53 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerle ilgili bu Kanun, söz konusu Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin yürürlük hükümleri esas olmak üze
re, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim? Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru da olmadığına göre maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Eski 77 yeni 78 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 78. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylamadan evvel 3 üncü mad
dede yer alan onbirinci fıkranın maddî hata olduğu 
ve yeni bir madde düzenlenmiş olması nedeniyle Ko
misyon çıkarılmasını istiyor, değil mi efendim?. 

MALÎ İŞLER IKOMÎSYONU SÖZCÜSÜ 1S-
MAİL Ş/ENGÜN — Evet 

BAŞKAN — Çıkardınız ve metni bu biçimde ye
niden oylayacağım: Sayın üyeler, eskiden «Tasfiye 
kurulu» başlıklı 3 üncü maddeye bir de onbirinci 
fıkra eklenmişti. Komisyon bu fıkrayı çıkarıyor ve 
bu biçimde, daha doğrusu daha evvel kendi raporun
da getirdiği husus üzerine getirilmiştir önünüze. 
Maddeyi onbirinci fıkra çıkarılmış haliyle yeniden 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Selçuk KANTARCIOĞLU ve arkadaşları
nın, Kurban Bayramını takip eden 21 Eylül 1983 
Çarşamba, 22 Eylül Perşembe günleri Genel Kurul 
çalışmalarına ara verilmesine dair önergeleri. (4/63) 

BAŞKAN — ISayın üyeler, Sayın Kantarcıoğlu 
ve arkadaşlarının bir önergesi var, okutuyorum: 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Danışma Meclisi yoğun bir çalışmadan sonra Kur

ban Bayramı tatiline girecektir. Sayın üyelerin zaru
rî bazı işlerinin takibine de imkân vermek üzere 
Kurban Bayramını takip eden 21 Eylül Çarşamba ve 
22 Eylül Perşembe günleri birleşim yapılmaması hu
susunu arz ve teklif ederiz. 
Selçuk KANTARCIOĞLU Adnan OREL 

Mahir CANOVA 'M. Fevzi UYGUNER 
Zeki ÖZKAYA Mehmet HAZER 

BAŞKAN — Sayın üyeler, İçtüzüğümüzün 52 

oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler.. Et
meyenler.. 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Tasarının tümü 
kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan çok teşekkür ede-
yoruz. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim efendim, ge
rek Komisyona, gerek Hükümete. Oldukça uzun ve 
yorucu çalışma yaptılar ve uzun bir emek sarfıyla 
huzurumuza getirdikleri Kanun Tasarısı için. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, ek liste ile ilgi
li bir maruzatım olacak; burada «II» rakamı, Lâtin 
rakamı olarak yazılmış, halbuki 41, 43 ve 47 ne i 
maddelerde Romen rakamı ile yazılmıştır. Onun da 
aynı şekilde Romen rakamı ile yazılmasının uygun 
olacağını sanıyorum. 

BAŞKAN — Onu da bir redaksiyon kabul eder 
sonra Başkanlık Divanı olarak yaparız efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

nci maddesine göre çalışma günlerinin ve saatlerinin 
değiştirilmesi için en aşağı beş imza söz konusudur; 
burada altı imzalı bir önergedir; bu nedenle işleme 
konulmuştur, önergeyi oylarınıza sunuyorum1: Ka
bul edenler.. Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. ' 

Sayın üyeler, bu duruma göre "bir gün sonra Kur
ban Bayramını milletçe i kutlayacağız. Bayramın, ge
rek Yüce Türk Milletine, gerek Danışma Meclisinin 
tüm üyelerine sağlık ve mutluluklar getirmesini Baş
kanlık Divanı olarak kutlar ve hepinize bu Bayram
da iyi sıhhatler temennisi ile saygılar sunar Başkan
lık Divanı efendim. (Alkışlar). 

Sayın üyeler, biraz evvel kabul buyurduğunuz 
karara göre 26 Eylül 1983 Pazartesi saat 14.00'de top-
lammak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.35 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

163 üncü BİRLEŞİM 

15 Eylül 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ ÎLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Ödeme Güçlüğü içimde Bulunan Bankerlerin 
İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile aynı Kararnamenin Değiştirilmesine ve 
Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair, 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 5a 52 ve 53 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameler ve Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/129, 1/146, 1/187, 1/446, 1/457, 
1/466, 1/472, 1/487, 1/540, 1/577, 1/591, 1/611) (S. 
Sayısı : 530) (Dağıtma tarihli : 16 . 8 . 1983) 

(2) 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Ba
sın Kanununun Bazı Maddeler imin Değiştirilmesine, 
Bir Ek Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek 
Maddeler ilavesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. 01/725) (S. Sayısı : 561) (Dağıt
ma tarihi : 13.9.1983) 

(3) 8546 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Madde
lerinin Kaldıırılması ve İki Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Aldalet; Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/775) (S. Sayısı : 558) (Da
ğıtma tarihi : 13.9.1983) 

(4) İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İkti-
saldî Kuruluşllaırı Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ile İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 
60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçidi 
6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İşler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/703, 1/752) 
(S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(5) tpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(6) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

<7) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(8) Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) Pağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(9) 18 Ağustos 1981 TarihH ve 2507 SayıÜı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

X (10) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyetti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın İdarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasınla 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(11) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(12) 23.4.1981 Tarihli ve 2543 Sayılı Yurt Dışın-; 
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (13) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu^ 
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
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Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (14) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti il!e italya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(15) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayıl» Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir gıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

(16) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi: 21.7.1983) 

X (17) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

'(18) 4 Ocak 1961 TariM ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(19) 21.6.1922 TarMi ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(20) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı :- 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(21) Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (22) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(23) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve İş Birliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(24) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(25) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(26) 19.3.1969 TariMi ve 1136 SayıÜı AVukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(27) Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarı
sı ve Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

(28) Arıcılılk Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(29) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 

X (30) Türikiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(31) Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet
meliklere İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 



X (32) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İliş
kiler Hakkında Viyana Sözleşmesine Kaıtılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(33) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayüı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayüı 
Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(34) İstanbul Belediyesi Havagazı İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S, Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

(35) 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5681 Sayılı Mat
baalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/724) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
17.8.1983) 

<X) Açık Oylama 

(36) Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komis
yonları raporlan. (1/708) (S„ Sayısı : 546) (Dağıtma 
tarihi : 18.8.1983) 

(37) Yurt Yüzeyinde ve Denizlerde Görülen veya 
Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas
lara İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma; Malî 
İşler; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları. (1/657) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 29.8.1983) 

(38) 26 Ekim 1983 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bentler Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporlan. 
(1/711) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

(39) Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarı
sı ve Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonları Raporları (1/745) (S. Sayısı : 556) (Da
ğıtma tarihi : 6.9.1983) 

(40) Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis DA-
BAKOĞLU ve 10 arkadaşının, Kurucu Meclis Üye
lerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun 
Teklifi ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (2/130) (S. 
Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 530 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 
35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Kararnamenin 
Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine 
Dair 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 52 ve 53 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameler ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 
(1/129, 1/146, 1/187, 1/446, 1/457, 1/466, 1/472, 1/487, 1/540, 

1/577, 1/591, 1/611) 
(Not : S. Sayısı : 159 ve 174) 

TC 
Başbakanlık 14 Ocak 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/32/01171 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemlerine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugün
kü Resmi Gazetede yayımlanmış ve bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Mevduat kabul etme yetkisi, 7129 sayılı Bankalar Kanunu ve özel kanunlarına göre mevduat kabul et
melerine izin verilmiş olan gerçek ve tüzelkişiler dışındakilere yasaklanmıştır, 

Son yıllarda bazı gerçek ve tüzelkişiler; menkul kıymetleri teminat göstermek veya karşılığında bono ve 
çek vermek suretiyle halktan yaygın bir biçimde para toplamaya başlamışlardır. 

Bu şekilde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların sayıları Sermaye Piyasası Kanun Tasarısının Hüküme
te sunulmasından sonra artmaya başlamış ve özellikle anılan kanunun kabulünden sonra ani bir artış daha 
göstermiştir. 

Kuruluşların sayısındaki bu artışın yanında, bu kuruluşlar yaygın bir ilan ve reklam kampanyasına da 
girişerek, ekonomik açıdan ödenebilirliği çok şüpheli olan düzeylerde faiz veya sair menfaat verme vaadinde 
bulunmuşlardır. 

Para piyasası gibi güven unsurunun son derece önemli olduğu bir sektörde yer almakta olan bu sağlık
sız gelişmelerin, bir yandan halkın tasarruflarını tehlikeye atmakta olduğu diğer yandan da, bu piyasada 
ortaya çıkacak ödeme güçlüklerinin halkın tasarruf fikrini zedeleyebileceği' gözönünde tutularak 2279 sayı
lı Kanun değiştirilerek, Maliye Bakanlığına düzenleyici yetkiler tanınmıştır. 

Maliye Bakanlığı, bu tür uygulamaların devamının ortaya çıkarabileceği sorunların daha da büyük fonla
rı risk altına almasını önlemek amacıyla, çıkardığı tebliğlerle belirli faaliyetleri sınırlandırmış ve bazı konu 
larda da ilkeler koymuştur. 

Topladıkları fonları basiretsiz bir şekilde kullanan birkaç banker Eylül ayından itibaren faiz ve anapara 
ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeye başlamışlardır. 

Bu arada, halk tasarruflarını plase ederken güvence araması ve bono ve çek karşılığında yaptıkları iş
lemlerde müteyakkız olmaları konusunda uyarılmıştır. Bu uyarı üzerine, halkın banker diye adlandırılan bu 
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kuruluşlara para yatırma hacminde düşme olmuş ve bazı vatandaşlar da yatırdıkları paraları çekmeye baş
lamışlardır. 

Banker diye tanınan bu kuruluşların önemli bir bölümü, vaadettikleri aylık yüzde 5 - 20 arasında değişen 
menfaat ödemelerini yatırılan yeni paralarla karşılamakta olduklarından, para yatınlış hızındaki düşüş veya 
durma bunları, kısa sürede yükümlülüklerini ifa edemez duruma getirmiştir. 

Halkın yeni para yatırma hızını düşürmesi ve kısmen de para çekmesi, bunların acze düşme tarihlerini 
öne almıştır. 

Bankerlerin ödemede acze düşmeleri, kaçmaları veya ödemelerini tatil etmeleri sonucunda,, vatandaşlar 
adlî yoldan haklarını aramaya başlamışlardır. Ancak, bu arada bazı bankerlerin mal varlıklarını kaçırmaları 
veya mal varlıkları üzerinde muvazaalı işlemler yapmış olmaları halinde, vatandaşların paralarım geri al
makta ciddî güçlükle karşılaşmaları sözkonusu olacak ve konu sosyal bir sorun haline gelecektir. 

Bu durumda, vatandaşların paralarını tahsil edebilmesinde hızlı çalışan bir adlî mekanizmanın yararlı ola
cağı görüşünden hareketle Hükümet işbu Kanun Kuvvetindeki Kararnameyi uygulamaya koymakta fayda 
görmüştür. 

ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERİN İŞLEMLERİ HAKKINDA KANUN HÜK
MÜNDE KARARNAME 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bankalar Kanununa tabi kuruluşlarla özel kanunlarına göre mevduat kabul eteneye, ikraza't 
yapmaya ve menkul kıymetler alım ve satımı ile iştigal etmeye yetkili kılınan kuruluşlar dışında olup; ancak 
2279 sayılı Kanuna göre merciinden izin alarak yahut i-in almaksızın çeşitli yollarla reklamlar yaparak ve ka
nunen Banker olmadıkları halde banker ve benzeri çeşitli isimler altında yukarıdaki işlemleri fiilen yapan 
gerçek ve tüzelkişiler sırf bu Kanun hükmünde Kararname tatbikatında, banker olarak zikredilmiş ve bunlar
dan taahhütlerini yerine getiremez hale gelenlerle, ilgili Bakanlıklarca yükümlülüklerini yerine getiremeyecek 
oldukları anlaşılanlarıın bu durumları «ödeme güçlüğü içinde ıbulunma» hali olarak kabul edilerek bu Kanun 
hükmündeki Kararname ile tasfiyeye tabi tutulacakları esası getirilmiştir. 

Madde 2. — Tasfiye işlemlerinin ve bunlarla ilgili davaların çeşitli mahkemelerde görülerek değişik tat
bikatlara meydan verilmemesi ve daha geniş incelemeye imkân sağlanması için bu kabil faaliyetlerin yoğun ol
duğu başlıca üç şehirdeki ticaret mahkemelerinden bir veya birden fazlası tasfiye işlemlerinde görevlendiril
miş ve gerektiğinde diğer illerdeki mahkemelerin görevlendirilmesi için yetki tanınmıştır. 

Madde 3. — Tasfiye işlemlerinin daha düzenli, basit ve çabuk biçimde yapılmasını sağlamak için mahke
meler nezdinde devamlı faaliyet gösterecek tasfiye kurulu oluşturulmuş ve bu kurula İcra ve İflas Kanunun
daki iflas idaresi ve alacaklılar toplantısı görev ve yetkileri verilmiştir. 

Madde 4. — Mahkemeler nezdinde, mahkemeler ve tasfiye kurullarınca gerekli görülecek inceleme ve tes
pitlerin yapılması ve bu suretle hem işlemlere hız vermek hem tespitlerin sıhhatli bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak amacıyla kamu görevlilerinden yardım istenmesine ilişkin hüküm seVkedilmiştir. 

Madde 5. — 1. Tasfiyelerin, bankerlerin muamele merkezlerinin bulunduğu görevli mahkemede yapılma
sı, bu suretle memleket sathına yayılmış olan alacaklıların zorluklara düşmemeleri öngörülmüştür. Muamele 
merkezi terimi, İcra ve İflas Kanununun 154 üncü maddesindeki anlamda 'kullanılmıştır. Bankerlerin kendilikle
rinden tasfiyelerini istemeleri halinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Resmî Gazete'de yayımlanmasın
dan itibaren 15 gün içinde başvurmaları suretiyle hem bankerler hem tasarruf sahipleri açısından tereddütle
rin bir an önce giderilmesi ve tasfiyenin görevli yargı merciine intikali sağlanmıştır. 

2. Tasfiyede birlik ve beraberliği sağlamak için konkordato veya iflas halinde 'bulunan bankerlerin de mah
kemeye başvurmaları zorunluluğu getirilmiştir. 

3. Tasfiyelerini istemiş olan bankerlerin, bütün mal varlıklarını belge ve dayanakları l e birlikte mahkeme
ye bildirmeleri zorunlu kılınmıştır. 
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4. Gerçek ve tüzelkişi bankerlerin kendilerine, yakınlarına ve ilişki içinde bulundukları kişilere ailt mal
ları bildirmek mükellefiyeti hükme bağlanmıştır. 

5. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine paralel olarak bankerlerin ayrıca beyan et
mekle yükümlü olduğu hususlar gösterilmiştir. 

6. Resmen veya fiilen bankerlik faaliyetine başladıktan sonra mallarını kaçırmak amacıyla boşanan 
ve mallarını eşlerinin üzerine geçirmiş bulunan bankerlerin, bu tasarrufları ve sonuçlan önlemek istenmiştir. 

7. Ölü, kaçak gaipliğine karar verilmiş bankerler olabileceğinden, bu hallerde tasfiye isteyecek ve beyanda 
bulunacak kişiler gösterilmiştir. 

«. Halen tasfiye halindeki bankerler için, tasfiye mamurlarına da görevleri dolayısıyla bildikleri husus
ları beyan etmek mükellefiyeti getirilmiştir; ancak, bu husus bankerlerin ve ilgililerin beyan yükümlülüğünü 
ortadan kaldırmamaktadır. 

Madde 6. —Kendiliklerinden tasfiyelerini istemeyen bankerlerin ödeme güçlüğü içinde bulunmaları halin
de, alacaklıların tasfiye için 1 ay içinde mahkemeye başvurabileeckleri ve Başbakanlıkça görevlendirilecek Ba-
kanliklarla, Sermaye Piyasası Kurulunun da resen ve doğrudan doğruya gerekli gördüğü bankerlerin tasfiye
sini isteyebileceği kuralı getirilmiştir. Görevlendirilmiş Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun müracaat
larını 22 inci maddedeki 6 aylık süre içinde her zaman yapmaları öngörülmüştür. 

Madde 7. — Bankerin bizzat müracaatı veya görevli Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulunun başvurma
ları üzerine mahkemenin derhal, alacaklıların talebi halinde ise, bunu haklı gördüğü takdirde tasfiyeye karar 
vereceği kabul edilmiştir. Bu suretle alacaklılar daha fazla zarar görmeden, tasfiye işleminin gerçekleşmesi 
sağlanmış olacaktır. 

Alacaklıların ülke çapında dağılmış veya yaygın olmaları dikkate alınarak tasfiye kararlarının Türkiye ça
pında duyurulması esası benîmsenımişıtir. 

Madde 8. — Bu madde ile mahkemelere, tasfiye kararından önce ve sonra bankerlerin mal varlıklarının el 
değiştirmemesi ve muvazaalı işlemlere girişilmemesi için geniş yetki verilmiştir. 

Madde 9. — Bankerlerden alacaklı ve bunlara borçlu olan kişilerle bankerlerin mallarını ellerinde bulundu
ran kişilerin, tasfiyenin açılması kararından itibaren en geç 1 ay içinde alacak, borç vesair bilgileri ayrıntılı bî  
çimde tasfiye kuruluna bildirmeleri suretiyle tasfiye işlemlerinin uzamanıası arzu edilmiştir. 

Alaca'Mılar, 1 ay içinde talepte bulunmazlarsa, bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince yapılacak tas-
fiyeden yararlanmayacaklardır. Tasfiye kapandıktan sonra, genel hükümler çerçevesinde alacaklarım alabile
ceklerinden, 1 ayhk süre yeterli görülmüştür. 

Bankerlere borçlu olanlarla bankerlere ait malları elbrinde bulunduranların, bunları bildirmemeleri hali, 
cezaî müeyyideye bağlanarak, bankerlerin mal varlıklarının en iyi şekilde tespiti ve gizlemelere engel olunması 
öngörülmüştür. 

Madde 10. — Mahkemelere, tasfiye ile ilgili bütün dava, şikâyet ve uyuşmazlıkları görme ve çözme yetki
si verilmiş, böylece görev ve yetki uyuşmazlıkları nedeni ile davaların uzaması önlenmek istenmiştir. 

2 nci fıkra ile bütün alacaklılarını tatmin eden veya bu hususta teminat gösteren bankerlere haklanndaki 
tasfiyenin kaldırılmasını istemek ve bu suretle bankerlik dışındaki çalışmalarına devam etmeleri imkânı sağlan
mıştır. 

Madde 11. — Tasfiyeye girecek değerlerin sıhhatle tespiti ve muhafazası ve ilgili mercilerin gerekli bilgile
ri vermekten 'kaçınmalarını önlemek için yükümlülük getirmiştir. 

Madde 12. — Kural olaralk mahkemece verilen ve tasfiye işlemleri ile ilgili olan kararlar kesindir. Bu
nunla beraber, bazı önemli kararlara karşı temyiz yoluna gidilebileceği öngörülmüştür. Bu madde ile uyuşmaz
lıkların süratle çözüme kavuşturulabilmesi esas amaç olarak benimsenmiş ve bu sebeple, temyiz yoluna baş
vurma hallerinin sınırlandınlması yanında. Yargıtay Kararlarına karşı karar düzeltme istenemeyeceği ve diren
me kararı verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, tasfiye işlemlerinin icra İflas hukukunu ilgilendir
diği gozjöriüne alınarak, Yargıtay 12 nci Hukuk Dairesi temyiz incelemesi için görevli kılınmıştır. 

Madde 13 .— Tasfiye dolayısıyla yapılacak satışlarda bedelin peşin ödenmesi ve daha yüksek bedel elde edil
mesi amacıyla gayri menkullerle, tahmini bedeli 50 000 liranın üzerindeki menkul satışlarının yapılmasını mü
teakip ıJhalemin derhal fcesinleşımeyeceği, ancak, satış tarihinden itibaren bir hafta içinde satış bedelinin en az 
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% 15'inden aşağı olmamak üzere teklifte bulunanlar arasında bir kez daha açık artırma yapılması yoluna 
gidileceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 14. — icra ve iflas. Kanununun 278 inci maddesinden esinlenerek, faaliyete başlamadan önce veya 
bu faaliyetleri sırasında mevcutlarını çeşitli yollarla hısımlık ilişkisi içinde bulun'duklan kimselere ivazlı veya 
ivazsız olarak veya üçünoü kişilere ivazsız olarak intikal ettirmek suretiyle borçların karşılrksız kalması gibi 
girişimleri önlemek ve keza bütün tasarruf konusu mal ve haklan bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin ya
yımı tarihinden sonra üçüncü kişilere devrederek bu madde hükmünden kurtulmak ve iyi niyet iddialarını 
önlemek ve bu gibi davalarla zaman kaybına sebep olunmasını gidermek için maddede öngörülen süre içinde, 
belirtilen kişiler arasındaki tasarrufların kendiliğinden geçersiz sayılacağı esası getirilmiştir. 

Madde 15. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre verilecek tasfiyenin açılması kararları ve hukukî 
neticeleri, yapılacak tasfiye ve tasfiye kurulu hakkında tcra ve iflas Kanununun 7 nci ve 8 inci bap hüküm
leri kıyasen uygulanacaktır. Ancak, bu tasfiyenin özelliği ile bağdaşmayan bazı hükümlerin uygulanmayacağı 
maddede açıkça gösterilmiştir. 

2 nci fıkrada ise, bankerlerin tcra ve iflas Kanununun 310 uncu ve 311 inci maddelerindeki hallerde, tak-
siratlı veya hileli iflas suçlarından dolayı cezalandırılacakları 'öngörülmüştür. 

Madde 16. — 'Bankerlerin ödeme güçlüğüne düşme hallerinin başlaması üzerine bazı alacaklıların, banke
re ait para, mevduat ve alacaklar üzerine ihtiyati haciz veya haciz koymak suretiyle sadece kendi alacaklarını tah
sil ederek sonra gelen alacaiklılara zarar vermelerini önlemek ve bütün alacaklıların alacaklarına aynı oranda 
kavuşmalarını sağlamak için, bu para, mevduat ve alacakların tasfiye masasına girmesi öngörülmüştür. 

Madde 17. — Tasfiyenin iyi ve adil bir biçimde yapılması amacıyla bu Kararnamenin öngördüğü yüküm
lülüklere uymayanlar için cezaî müeyyideler konulmuştur. 

Madde 1'8. — Bankerlerin bu Kararnameye göre kendi tasfiyelerini istemelerini özendirmek ve tasfiye iş
lemlerinin alacaklılarım yararına olarak sonuçlanmasını sağlamak için bankerler hakkında vergi cezası uygu
lanmayacağı ve Devletin vergi alacaklarının, alacaklıların anaparalarının tam olarak ödenmesinden sonra geriye 
bir değer kaldığı takdirde ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 

Buna karşılık, alacaklıların anaparalarının 'öncelikle ödenmesi esas alındığından, faiz alacakları en sonraya 
bırakılmıştır. 

Bankerlere para yatıranların beyanda bulunmaktan kaçınmalarını önlemek amacıyla, bunlar hakkında 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmüştür. 

Madde 19. — Halklarında bu Kararnameye göre işlem yapılanlardan esas borçlarının tamamını ödeyenler 
için uygulanmayacak ceza hükümleri gösterilmiştir. 

Madde 20. — Tasfiye kurullarının çalışmaları için gerekli idarî giderleri karşılamak amacıyla on milyon lira
lık fon kurulmuş ve bunun kullanılması mahkeme başkanının yetkisine bırakılmıştır. 

Madde 21. — Tasarruflarını alamaz duruma düşmüş alacaklıların, harç ve resim ödemek suretiyle alacakla
rının takibini güçleştirmemek 'için harç ve resimden muafiyet hükmü getirilmiştir. 

Madde 22. — Bu Kararname, yürürlüğünden önce doğmuş olan alacakları kapsamına almıştır. Kararna
menin yürürlüğünden sonra ödünç verecekler bu Kararnamenin getirdiği özel hükümlerden yararlanmayacak
lardır. 

Bu Kararnameye göre yapılacak tasfiyelerin kısa zamanda istenmesini sağlamak amacıyla 6 aylık bir süre 
öngörülmüştür. 

Madde 23. — Reklam ve ilanlarla halkın yanılgıya düşürülmesini önlemek amacıyla bu Kararname hü
kümlerine göre tasfiyeye tabi olan bankerler hakkında reklam ve ilan yasağı getirilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Görevlendirilecek mahkemelerin işlerinin yoğun olması halinde, bunların yalnız tas
fiye işleri ile uğraşmalarını sağlamak amacıyla bu hüküm getirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanun Hükmündeki Kararname, 1 inci madde kapsamına giren gerçek ve tü
zelkişilerin işlemlerinin tasfiyesi amacıyla geçici bir süre için çıkarılmış olduğundan, ilgili mevzuatta değişik
lik yapıldığı anlamını taşımaz. 

Madde 24. — 
Yürürlük Maddesi. 
Madde 25. — 
Yürütme Maddesi. 1 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 24 Şubat 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/34/01728 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«ödeme Güçlüğü İçinde Bulanan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Bazı Maddelerinin Değiştkihnesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir^ 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 37 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

G E R E K Ç E S İ 

A) GENEL GEREKÇE : 14 Ocak 1982 tarihli Resmî Gazetede yayınlanıp yürürlüğe konulan 35 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerinin tasfiyesinde birtakım 
kolaylıklar sağlamakla (birlikte uygulamada çıkabilecek bazı güçlükleri ve tereddütleri ortadan kaldırmak, ge
rek bankerlerin durumlarının düzeltilmesini sağlamak ve gerekse alacaklıların 'haklarını güvenceye bağlaya
bilmek amacıyla sözü edilen kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve" bazı yeni hükümler eklen
mesine ihtiyaç hâsıl olmuştur^ 

B) MADDELERİN GEREKÇESİ : 

Madde 1. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine üç fıkra eklenmiştir. Bu fık
ralarda sırasıyla, Tasfiye Kurullarının çalışmalarına ve kurul üyelerinin görevlerine son verilebileceği, üye
lerin görev yerlerinin değiştirilebileceği, üyelik görevinin başka görevlerle ne şekilde ve ne ölçüde birleşebi
leceği ve kurula ikimin başkanlık edeceği düzenlenmek suretiyle daha önce hüküm bulunmayan bu hususlara 
açıklık getirilmiştir,. 

Madde 2. — Bu madde ile kararnamenin 5 inci maddesinin dört fıkrası değiştirilmiş ve maddeye Ibir 
fıkra eklenmiştir. Yapılan değişikliklerde sırasıyla, tasfiyesini istemeyen bankerlere ait konkordato ve iflas 
dosyalarının re'sen görevli mahkemeye intikal ettirileceği esası getirilmiş, gerçek kişi bankerlerin mal varlı
ğını 'beyan edecekleri kişilerin arasına, evlâtlıkları ve kendilerini evlât edinenler de dahil edilmiş, ayrıca 
gerçek ve tüzelkişi bankerler ile diğer [İlgililerin beyana tabi tasarruflarının kapsamı genişletilmiş ve maddeye 
eklenen fıkrada da .Başbakanlıkça görevlendirilecek idarî birimler ve alacaklıların tasfiye istemesi halinde 
de bankerin zorunlu olarak beyanda bulunması esası getirilmiştir, Böylelikle bu hususlarda doğabilecek te
reddütler giderilmiştir.! 
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Madde 3. — Bu madde ile söz konusu kararnamenin 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmiştir. Bununla, 
tasfiye isteminin geri alınamayacağı ve ilgili hazır bulunmasa dahi tasfiye talebimin ımüracaaita bırakılmaya-
rak mahkemece re^sen incelenip sonuçlandırılacağı esası getirilmek suretiyle talepte bulunmayan alacaıklrlarm 
haklarının güvence altına alınması ve incelemenin çabuklaştırılması sağlanmıştır., 

Madde 4. — Kararnamenin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası değiştirilmiş ve maddeye iki fıkra eklen
miştir. Değiştirilen fıkrada, sebep yönünden ayrım yapılmaksızın bankerlere ve diğer sayılanlara borçlu olan
ların borçlarını bildirmeleri gerdktiği, teminatsız borçlar için mahkemenin teminat isteyebileceği, vadesinde 
ödenmeyen borçlar yönünden' temerrüt faizinin '% 10 aylık olacağı düzenlenmek suretiyle 'beyan yüküm
lülüğünde olanların kapsamı genişletilmiş, teminatsız borçların tahsilinin güvenceye kavuşturulması sağlan
mıştır. Maddeye eklenen fılkralarda da sırasıyla, haklarında, tasfiyenin açılmasına karar verilen bankerlere 
ve diğer ilgililere 'borçlu olanların mal, hak ve menkul kıymetlerini dlerinde bulunduranların da 'beyanla yü
kümlü oldukları, keza banker ve diğer ilgililerin geçersiz tasarruflarından yararlananların beyana tabi bulun
dukları belirtilmiş ve (böylelikle bu hususlardaki noksanlıklar tamamlanmış ve tereddütler giderilmiştir. 

Madde 5. — Bu madde ile kararnamenin 10 uncu maddesine iki fıkra eklenmiştir. Eklenen fıkralarda sı
rasıyla, tasfiye işlemi ile görevli mahkemede uygulanacak yargılama kurallarının esasları ve tasfiyenin kal
dırılması kararından sonra yapılacak işlemler belirtilmek suretiyle bu hususlarda hâsıl olabilecek tereddüt
ler giderilmiştir. 

Madde 6. — Kararnamenin 14 üncü maddesi tamamen değiştirilmiştir. Değişiklikle geçersiz tasarrufların 
kapsamı, banker vö diğer ilgililerin evlatlkları ve kendilerini evlat edinenlerle yaptıkları tasarrufları ve ay
rıca tüzelkişi bankerlerin ortaklarının, yöneticilerinin ve deneticilerinin bazı kişilerle yaptıkları tasarrufları, 
tüzelkişi bankerlerin ortak oldukları tüzelkişilerle yaptıkları tasarrufları da içine alacak şekilde genişletilmiş, 
sermaye şirketi niteliğindeki bankerîetnin bazı ortakları için tanınan ayrıcalık hükmü sakıncalı görülerek mad
deden çıkartılmış ve fıkralar yeniden düzenlenmiştir.: 

Madde 7. — Kararnamenin 15 inci maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklikle tcra ve tflas Kanununun hangi 
hükümlerinin uygulanacağı hususuna açıklık getirilmiş ve fıkralar yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 8. — Kararnamenin 16 ncı maddesi tamamen değiştirilmişitîr. Değişiklikle, sermaye şirketi şeklin
deki bankerlik ortaklarının, şirketteki sermaye paylarına bakılmaksızın kişisel malları ile de sorumlu olma
ları esası getirilmiştir. 

Madde 9. — Kararnamenin 17 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, kanun hükmünde kararname hü
kümlerine uymayanlar ve aykırı hareket edenlere uygulanacak cöza hükümlerinin özel bir kanunla düzen-
lenmesıi esası getirilmiştir. 

Madde 10. — 18 inci maddenin ilk fıkrasında yapılan değişiklikle, sadece kendi istekleri üzerine tas
fiyeye tabi tutulan ibanker deyimi çıkarılarak bütün bankerler hakkında maddenin uygulanılması olanağı 
sağlanmıştır., 

Madde 11. — Ondokuzuncu madde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle 2279 sayılı Ödünç Para Ver
me tşleri Kanununun kararname yönünden uygulanma koşulları ve ceza hükümlerinin hangi durumlarda uy
gulanmayacağının belirlenmesi özel kanuna bırakılmıştır.: 

Madde 12. — Bu madde ile kararnamenin 21 inci maddesi değiştirilmiştir. Muafiyet konusunda tereddü
de meydan vermemek için madde, vergi kelimesi eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile 35 sayılı Kararnameye iki yeni madde eklenmiştir. Bk 1 inci maddede, taşın
maz mallar ile diğer halk ve menfaatlerin başkalarına devri, tadili, terkini ve üzerlerinde yeni hak tesisi ko
nusundaki kısıtlamalar ve bu işlemler dolayısıyla zarar - ziyan davası açılamayacağı hususu düzenlenmiş
tir. Bk 2 nci madde ile, bu kararnamenin getirdiği değişikliklerle ilgili süreler belirtilmiş, alacaklıların tasfi
ye için başvurma süresi uzatılmış ve kararnamede kullanılan (bu kanun hükmünde kararname) deyiminin 
amacına açıklık getirilmiştir. 

Madde 14 - 15* — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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TC 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 6 Nisan 1982 

Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : K.KT.D. 181101-1135103358 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmi Gazetede 
yayımlanmış ve bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERİN İŞLEMLERİ HAKKINDA 35 SAYILI 
KANUN HÜKMÜNDE KARANAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU 
KARANAMEYE BİR MADDE EKLENMESİNE DAİR 38 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KA

RARNAMENİN GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri hakkındaki 14 Ocak 1982 tarih ve 35 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede görülen noksanlıklar 24 Şubat 1982 tarih ve 37 sayılı Kararname ile büyük ölçü
de giderilmiş olmakla birlikte, uygulamanın çabuk ve aksamadan yürütülmesini sağlamak ve bazı hususlara 
açıklık kazandırmak amacı ile söz konusu kararnamelerin bir kısım hükümlerinde yeniden değişiklik yapıl
ması ve kararnameye bir madde eklenmesi gerekli görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamını belirten 1 inci maddesi
nin 1 numaralı fıkrası 2578 sayılı Kanunla tanınan yetki hükmüne aynen yer verilmek suretiyle değiştirilmiş 
ve böylece Yetki Kanunu ile Kararname konusundaki şüpheler giderilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile Kararnamenin dördüncü maddesine, mahkemeler ve tasfiye kurullarında görev
lendirilen personele, bu görevleri nedeniyle ek ücret ödenmesini ve böylelikle bunların daha verimli çalışma
larını sağlamak amacıyla 3 numaralı fıkra eklenmiştir. 

Madde 3. — Kararnamenin 7 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, bankerlerin tasfiye
sine ilişkin olarak mahkemece verilecek kararların tasfiye kurulları tarafından yaptırüacak ilanının herbiri-
sinde, Kararname hükümlerinin aynen belirtilmesi suretiyle, hazırlanacak geniş kapsamlı ilan metinlerinin 
tekrarının, uygulamada bir yarar sağlamayacağı gibi bu ilanların yapılacağı Resmî Gazete ile Radyo ve Te
levizyonun gereksiz yere meşgul edileceği sonucuna varıldığından; böyle bir uygulamayı amir bulunan mev
cut hüküm, tasfiye kararlarının ilanından önce görevli mahkemece, bu ilanlar üzerine yapılacak işler yönün
den genel bir duyuruda bulunulması ve daha sonra tasfiye kurullarında kararların kısaca ilan edilmesi 
esası getirilmek ve birden çök banker için ortak ilan yapılması mümkün kılınmak suretiyle değiştirilmiştir. 
Ayrıca, tasfiyenin açılması kararı ilan edilen bankerden alacaklı olanların alacaklarını kaydettirmek için 
yapacakları başvuru sırasında izdihama meydan vermemek ve kolaylık sağlamak amacıyla, alacaklıların bir 
aylık süre içerisindeki belli günlerde alfabetik sıraya göre başvurmaları için çağrıda bulunmaya tasfiye ku
rullarını yetkili küan bir hüküm getirilmiştir, İlanların yayınlanmasında uyumu sağlamak için, bu hususta 
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Başbakanlık Koordinasyon Komitesinin aracı kılınması ayrıca öngörülmüştür. Yedinci maddede mevcut di
ğer esaslar aynen korunmuştur* 

Madde 4. — Kararnamenin dokuzuncu maddesinin 1, 3, 4 ve 5 numaralı fıkraları değiştirilmiştir. Yapı
lan değişikliklerin ilkinde, tasfiyenin açılması kararının ilanı üzerine alacaklıların bir ay içerisinde başvur
ması ilkesi ile başvurunun şekli ve kapsamına ilişkin esaslar aynen korunmuş, ancak bir aylık sürenin ge
rektiğinde mahkemece 15 güne kadar uzatılmasını mümkün kılan bir hüküm eklenmiştir. Böylelikle alacak
lıların başvurusu için bir aylık sürenin yetmemesi haline çözüm getirilmiştir. Üçüncü fıkradaki değişiklikle 
mevcut hüküm korunmakla birlikte tasfiyesine karar verilen bankerler ile fıkrada sayılan diğer ilgililere 
borçlu olanlar için öngörülen aylık % 10 temerrüt faizi uygulamasının, tasfiyenin kaldırılmasına karar veri
len bankere borçlu olanlar bakımından da tasfiye planının gerçekleşmesine kadar yürütülmesini sağlayıcı 
hüküm getirilmiştir. Ayrıca, dördüncü fıkrada sayılanlara ait mevduat ve parayı ellerinde bulunduranların 
da beyanda bulunacağı vurgulanmak suretiyle konuya açıklık getirilmiştir. Yapılan sonuncu değişiklikle, ge
çersiz tasarruflardan yararlananların edindikleri menfaatleri ellerinden çıkarmaları halinde yapılacak işlem 
düzenlenmek suretiyle bu konudaki boşluk giderilmiştir. 

Madde 5 — Kararnamenin 10 uncu maddesine eklenen 5 numaralı fıkra ile teminatın alacağı karşılama
ması halinde icraca yapılacak işlemler düzenlenmek suretiyle bu konudaki boşluk giderilmiştir. 

Madde 6. — Kararnamenin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yapılan değişiklikle, temyizi yoluna baş
vurulabilecek kararlardaki 50 000 lira tavan 100 000 liraya çıkartılmak suretiyle değiştirilmiştir, 

Madde 7. — Bu madde ile Kararnamenin 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası değiştirilmiştir. Yapılan de
ğişiklikle icra ve İflas Kanununun uygulanması konusuna, kısaltılmak suretiyle açıklık kazandırılmış ve ay
rıca, alacaklılar sıra cetvelinin Resmî Gazetede ilan edilmesi esası getirilmiş ve sıra cetveline itiraz dava
sının süresi 7 günden 15 güne çıkarılmıştır. 

Madde 8. — Kararnamenin 20 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. Tasfiyelerin gerektireceği idarî gider
ler için belli bir miktardan oluşan fon tesisinin öngörüldüğü maddede yenilik olarak, bu miktarın gerekti
ğinde Maliye Bakanı tarafından artırılması imkânı ve bu fondan görevli mahkeme başkanları emrine tah
sis edilen paraların 1050, 2490 ve 832 sayılı yasalara tabi olmadan kolaylıkla sarfedilmesi esası ve işlemle
rin bitiminde harcanmayan paralar ile demirbaşların Hazineye devredilmesi kuralı getirilmiştir, 

Madde 9. — Kararnameye eklenen Ek 3 üncü madde ile, bu ve önceki kararnamelerde geçen yönetici ta
birinin müdürleri de kapsadığı belirtilmek suretiyle bu hususta ortaya çıkabilecek tereddütler giderilmiştir. 

Madde 1 0 - 1 1 Yürürlükle ve yürütme ile ilgilidir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 22 Haziran 1982 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/36 
05016 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanmış ve bir örneği ilişik 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkındaki 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye tki Madde Eklenmesine İlişkin 39 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 

Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri hakkındaki 14 Ocak 1982 tarih ve 35 sayılı Ka
rarnamenin uygulanmasında ortaya çıkan noksanlıklar, 24 Şubat 1982 tarihli 37 sayılı ve 30 Mart 1982 ta
rihli 38 sayılı kararnamelerle giderilmiş idi. Ancak bazı büyük bankerlik kuruluşlarının ödeme güçlüğü 
içine düşmesinin ortaya çıkardığı sorunlara çözüm getirmek amacı ile söz konusu kararnamelerin bir kı
sım hükümlerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler getirilmesi gerekli görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine 'bir fıkra eklenmiştir. 
Eklenen 'bu fıkra ile, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin tasfiye işlemlerini yürütmekle görevli 

mahkemeler nezdinde faaliyet gösteren tasfiye kurullarının mevcut işlerinin çok yüklü olması, bazı büyük 
bankerlik kuruluşlarının da ödeme güçlüğü içine düşmeleri nedeniyle bu iş hacminin çok büyük boyutlara 
ulaşmasının kaçınılmaz bulunması karşısında işlerin çabuk ve düzenli yürütülmesi için gerektiğinde kurul
lara yardımcı olmak ve ma'hkeme nezdinde çalışmak üzere 'Bakanlar Kurulu tarafından bankaların görev
lendirilmesi imkânı getirilmiştir. 

Madde 2. — 35 sayılı Kararnamenin 5 inci maddesinin 7 numaralı fıkrası değiştirilmiştir. 
Yapılan 'bu değişiklikle; ölü, kaçak ve gaibliğine karar verilmiş bankerler hakkında bunların mirasçı, 

ortak, yönetici, denetçi ve müdürlerinin 21 Temmuz 1982 tarihine kadar tasfiye için mahkemeye başvur
maları ve ayrıca usulünce beyanda bulunmaları zorunlu kılınmış ve böylelikle bu durumdaki bankerlerin tas
fiyesinin gecikmeden yapılmasına imkan sağlanmıştır. 

Madde 3. — Aynı Kararnamenin 6 ncı maddesinin 2 numaralı fıkrası değiştirilmiştir. 
'Başbakanlıkça görevlendirilecek Bakanlıklar ile Sermaye Piyasası Kurulunun acele hallerde gerekçeli ra

pora dayalı olmaksızın da mahkemeden tasfiye isteminde bulunmalarını mümkün kılan bir hüküm fıkra
ya eklenmek suretiyle 'bu durumlarda çıkabilecek güçlük ve gecikme önlenmiştir. 

Madde 4. — Anılan Kararnamenin 8 inci maddesine bir fıkra eklenmiştir. 
Getirilen yeni hükümle, acele hallerde ödeme 'güçlüğü içine düşen bankerlerin ve diğer ilgililerin mal, 

hak, alacak ve sair kıymetleri ile bunların kayıtlı bulunduğu evrak ve defterlerin kaçırılmasını ve yok edil
melerini önlemek amacı ile Bakanlar Kurulu tarafından mal, defter ve kayıtların davadan önce muhafaza 
altına alınması mümkün kılınmıştır. 

Madde 5. — Söz konusu kararnamenin 22 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası değiştirilmiştir. 
Yapılan değişiklikle, Başbakanlıkça görevlendirilecek Bakanlıklar ve Sermaye Piyasası Kurulunun 14 

Temmuz 1982 günü sona erecek olan tasfiye isteme süresi, 'bütün bankerlerin durumlarının etraflıca ince
lenerek, değerlendirilebilmesi için zamana ihtiyaç bulunduğundan 1'3 Ekim 1982 tarihine kadar uzatılmış
tır. 

Madde 6. — Anılan Kararnameye 4 ve 5 numaralı ek maddeler eklenmiştir. 
Kararnameye eklenen ilk maddede ödeme güçlüğü içine düşen bankerlerin kendi tasfiyelerini isteyebil-

meleri için 21 Temmuz 1982 tarihine kadar süre tanınmış ve böylelikle tasfiye işlerinin daha kolay ve ça
buk bitirilmesi mümkün kılınmıştır. 

Anılan karanrameye konulan Ek 5 inci madde ile de, Bankerlerin mevduat sertifikası veya tahvil kar
şılığı borçlarının ödenmesi nedeniyle mevduatı çekilen bankaların güç durumda kalmalarını önleyici tetbir 
getirilmiştir. 

Madde 7-8. — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 7 Temmuz 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1-37105280 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname» bu günkü Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 40 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 

Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 14 Ocak 1982 tarih ve 35 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında görülen noksanlıklar, 24 Şubat 1982 tarihli ve 37 sayılı, 30 Mart 
1982 tarihli ve 38 sayılı Kararnamelerle geniş çapta giderilmiş ve bazı büyük bankerlik kuruluşlarının da 
ödeme güçlüğü içine düşmesinin ortaya çıkardığı durum için 22 Haziran 1982 tarihli ve 39 sayılı Kararna
mede acil tedbirler getirilmiş ise de, uygulamada görülen noksanlıklara ve büyük bankerlik kuruluşlarının 
tasfiyelerinin ortaya çıkardığı sorunlara çözüm getirilmesi amacı ile sözkonusu kararnamelerin bazı hüküm
lerinin değiştirilmesi ve yeni hükümler getirilmesi gerekli görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 2 ve 4 numaralı fıkraları de
ğiştirilmiş ve maddeye 8 ve 9 numaralı fıkralar eklenmiştir. 

Tasfiye Kurulu Üyelerinin geçici veya devamlı olarak görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yenile
rinin atanmasına kadar belirli bir süre geçecektir. Bu süre içinde tasfiye kurullarının işlerinin aksamaması 
için Başbakanlıkça ve görevli mahkemece yeteri kadar yedek üye seçilmesi ve bu üyelerin fiilen görev yap
tıkları sürece asıl üyelerin yetki ve haklarına sahip olmaları hükme bağlanmıştır. 

Tasfiye Kurullarının gerekli tedbirleri alabilecekleri, başka yerlerde bulunan iflas dairelerini istinabe ede
bilecekleri gibi hususların açıklığa kavuşturulması için tasfiye kurullarının (iflas daireleri) görev Ve yetkile
rini de haiz oldukları ve ıtasfiye kurullarına yargı çevreleri dışındaki işlemlerinin o yerlerdeki İcra ve iflas 
Dairelerince yapılacağı hususu fıkraya eklenmiştir. 

İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre iflas idaresi üyeleri birlikte hareket etmek zorundadırlar. Kararna
mede açıklık bulunmayan hallerde İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanacağından tasfiye kurulunu, baş
kan ve üyelerin birlikte temsil etmeleri örneğin; davalara birlikte girmeleri gerekmektedir. Bu hal diğer iş
lemlerin aksamasına neden olacağından görevli mahkemelerin tasfiye kurulu başkan ve üyelerinden birine 
belirli dava, takip ve işlemlerde tasfiye kurulunu temsil yetkisi verebileceği kabul edilmiştir. 

Tasfiye Kurullarının dışarıdan avukat tutmalarının çok masraflı olacağı düşüncesinden hareketle Başba
kanlıkça belirlenecek resmî daire avukatlarının, kazandıkları davalarda lehlerine hükmolunup tahsil edecekleri 
vekalet ücreti ile sınırlı ücret karşılığında mahkemece görevlendirilmeleri mümkün kılınmıştır. 
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Madde 2. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrası değiştirilmiş 
ve maddeye 5 numaralı fıkra eklenmiştir. 

Yapılan değişiklikle, inceleme elemanlarının yanısıra tasfiye kurullarının idarî ve adlî işlerinin görülmesin
de çalıştırılan diğer personel ve hizmetlilerin durumlarına açıklık getirilmiştir. 

Maddeye eklenen 5 numaralı fıkra ile de, normal zamandakinin çok üstünde bir gayretle ve gerektiğinde 
çalışma gün ve saatleri dışında iş yapma durumunda kalan mahkeme başkâtip, kâtip ve diğer personelinin 
de dışardan görevlendirilenler gibi ek ücret almaları mümkün kılınmıştır, 

Madde 3. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 39 sayılı Ka
rarname ile eklenen 3 numaralı fıkrası değiştirilmiştir. 

Yapılan değişiklikle, acele hallerde Bakanlar Kurulunun ilgililerin malları ile defter ve kayıtlarını muhafaza 
altına almaktan ibaret olan yetkisi, bankerin yanısıra belirtilen yakınlarının beyana tabi mal, hak ve men
faatleri üzerindeki tasarruf hakkını sınırlama ve bunların yurtdışına çıkmasını yasaklamayı da kapsayacak 
şekilde genişletilmiş ve gerektiğinde bu tedbirleri almak için Bakanlar Kurulunun Maliye Bakanlığına yetki 
vermesi mümkün kılınmış ve böylelikle tasfiye masasına girecek mal, hak ve menfaatlerin kaçırılmasının 
daha etkin bir şekilde önlenmesi imkânı sağlanmıştır. 

Madde 4. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 38 sayılı Ka
rarname ile değişik 1 numaralı fıkrası değiştirilmiş ve aynı maddeye 6, 7 ve 8 numaralı fıkralar eklenmiştir. 

Yapılan değişikliklerin ilkinde, bankerlerden bankerlik faaliyeti dışındaki sebeplerle alacaklı olanların bu 
alacaklarının da tasfiye kurullarına yazdınlması hususuna açıklık kazandırmıştır. Diğer taraftan yaşlı, sakat 
ve hastalar alacaklarım yazdırmadaki zorluklar nedeniyle avukat tutmak mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu 
konuda alacaklılara kolaylık sağlamak amacıyla sadece alacağın yazdırılmasında vekilin avukat olması zorun
luluğu kaldırılmıştır. Vekâletname düzenlenmesinde de kolaylık sağlamak ve masraf yapılmasını önlemek için 
vekâletnamenin muhtarlıkça onaylanması yeterli görülmüştür. Tasfiyeye tabi bir bankerin aynı durumunda 
bulunan diğer bankerden olan alacağının yazımının bir ayhk süreye tabi olmaması esası getirilmek suretiyle 
de tasfiye kurullarının çok yoğun işleri arasında tasfiye işlerini yürüttüğü bankerin diğer bankerlerde bulunan 
alacağını bir aylık yazım süresinde tespit ederek yazdıramamış olmalarının sakıncaları büyük ölçüde gide
rilmiştir. 

Bazı bankerlerin borçluları ile anlaşarak alacaklarını zaman aşımına uğrattıkları tespit olunmuştur. Bu hal 
bankerlerden alacaklı olanların hukukunu etkileyeceğinden bankerlerle onlara borçlu olanların kötü niyete da
yanan davranışlarının önlenmesi amacıyla 14 Ocak 1982 tarihinden itibaren zamanaşımı hükümlerinin uygulan
mayacağı kabul edilmiştir. Üçüncü fıkrada gösterilen kişilere borçlu olanlardan tahsil edilecek her türlü para 
masaya girmeyeceğinden (tasfiye masasına girecek borçlar) deyimi kullanılarak bir ayrım yapılmıştır. 

Aynı taşınır veya taşınmaz üzerine birden çok haciz konulduğunda sıra haciz tarihine göre belirlenir. Bu 
yüzden üçüncü fıkrada gösterilen kişilere borçlu olanların malları üzerine görevli mahkemece konulan ted
birin derece teşkilinde haciz hükmünde sayılması esası getirilmiştir. 

Türk Ticaret Kanununun 692 nci maddesinin 5 inci bendine göre çeklerde keşide yerinin gösterilmesi ge
rekir. Aksi halde çek keşidecinin isim ve imzasının bulunduğu yerde keşide edilmiş sayılır. Bu şekillerle ke

şide yeri saptanamayan ıbelge çek sayılmaz. Çek sayılmayan bu belge icra ve tflas Kanununun 68 inci mad
desinde gösterilen belgeler niteliğinde de olmadığından icra takibine konu olamazlar. 

Türk Ticaret Kanununun 708 inci maddesine göre de çekin süresinde muhatap bankaya ibrazı gerekir. 
Süresinde ibraz edilmeyen çeke istinaden de icra takibi yapılmaz, özellikle bankerlere ve üçüncü fıkrada gös
terilen kişilere borçlu olanlar bu hususlardan yararlanarak borçlarının ödenmesini geciktirebilirler. 

Bu sakıncayı gidermek için Türk Ticaret Kanununun 692 nci maddesinin 5 inci bendindeki keşide yeriyle 
ilgili şart ve 708 inci maddesindeki ibraz zorunluluğunun aranmayacağı kabul edilmiş ve bunlara ilaveten 
çekten cayma, banker alacaklılarının menfaatlerini korumak ve bankerin borçlularının suiniyetli davranışlarını 
önlemek amacıyla, imkânsız kılınmıştır. 

Madde 5. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasında yapı
lan değişiklikle, hakkındaki tasfiyenin kaldırılabilmesi için bankerin vereceği tasfiye planının azamî bir yıllık 
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süreyi kapsaması şart kılınmak suretiyle tasfiyenin sürüncemede kalması önlenmiş ve konuya açıklık getiril
miştir. 

Madde 6. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnanenin 12 nci maddesinin 38 sayılı Kararname ile deği
şik 1 numaralı fıkrası değiştirilmiştir. 

Önceki kararnamelerde bankerin tasfiyesine karar verilebilmesi için bütün alacaklıların başvurmasındaki 
zorluğu önlemek amacı ile bir alacaklının başvurması dahi yeterli görülmüş, bu alacaklının kötü niyetle dava
sını iyi takip etmemesi ve davasından vazgeçmesini önleyici tedbirler de alınmıştır. Ancak, tasfiye talebinin 
mahkemece reddi üzerine dava açmamış olan alacaklıların kararı temyiz hakkı bulunmadığından, dava açmış 
olanlar bir menfaat karşılığında kararı temyiz etmeyebilirler. Bu sakıncayı önlemek amacıyla bu durumda 
dosyanın görevli mahkemece resen Yargıtaya gönderileceği esası kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine 4, 5 ve 6 numaralı fıkralar 
eklenmiştir. 

Tasfiye masasına giren malların görevli mahkemenin yargı çevresi dışında bulunması halinde tcra ve İf
las Kanununun 360 ncı maddesi hükmünün uygulanması gerekirse de, bu konuda herhangi bir tereddüte mahal 
verilmemesi için, malların bulunduğu yerde bu kararnameye göre görevlendirilmiş mahkeme ve dolayısıyla tas
fiye kurulları bulunsa dahi o yer icra ve iflas dairesince istinabe suretiyle malların satışının yapılacağı ve artır
ma ve ihaleye ilişkin uyuşmazlıkların istinabe olunan icra dairesinin bulunduğu yer tetkik merciinde çözüm
leneceği hükmü getirilmiş ve böylece konuya açıklık kazandırılmıştır. 

Tasfiye kurullarınca satışa çıkarılan malların, ihaleye katılanların aralarında anlaşarak kıymetlerinin çok 
altında satılmalarını önlemek ve dolayısıyla banker ve alacaklılarını haklarının korunması amacıyla ihtiyacı bu
lunan malları almak için her türlü kamu kurum ve kuruluşlarının ihaleye ve pazarlığa teminat aranmaksızın 
katılabilecekleri kuralı getirilmiştir. 

Satılacak malların kıymetinin önceden tespiti satışta önemli rol oynar. iBu nedenle kıymet tespitinin Başba
kanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluş elemanları arasından seçilecek kişilere yaptırılması esası getirilmiş, 
malların başka yerde bulunması halinde ve belirlenecek kurum ve kuruluşların elemanlarının uzmanlığı dışın
da kalan hususlarda yapılacak işlemlerin şekli ayrıca açıklanmıştır. 

Madde 8. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 sayılı Kararname ile değişik 16 ncı maddesine 
3 ve 4 numaralı fıkralar eklenmiştir. 

Tüzelkişi bankerliğin ortak, yönetici, denetçi ve müdürlerinden bir veya birkaçının tüzelkişilikten ayrı ola
rak bankerlik yapması ve hem tüzelkişilik ve hem de ayrıca bankerlik yapan ortak, yönetici, denetçi ve mü
dürün tasfiyesine karar verilmiş olması halinde yapılacak işlem belirlenmiş, aynı kuralın gerçek kişi ban
kerin ayrıca bankerlik yapan yöneticisi bakımından da uygulanması öngörülmüştür. 

Tasfiyesine karar verilen gerçek kişi bankerlerin yöneticileri, tüzelkişi bankerlerin de ortak, yönetici, denet
çi ve müdürleri kişisel malları ile sorumlu olup (Md. 16), bunlar kararnamenin 5 inci maddesine göre de beyan
da bulunmak zorundadırlar. Bu kişilerden bankerlik faaliyeti dışındaki nedenlerle şahsen alacaklı olanların icra 
takibi yapıp yapmayacakları takip sonucunda ne şekilde işlem yapılacağı hususunda çeşitli görüşler ileri sü
rüldüğünden bu hususa açıklık getirilmiştir. 

Madde 9. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin 37 sayılı Kararname ile de
ğişik 1 numaralı fıkrası değiştirilmiştir. 

18 inci maddede tcra ve iflas Kanununun 206 ncı maddesinin 5 inci sırası hükmünün uygulanmayacağı 
kabul edilmiş ise de, tasfiye kararı tarihine kadarki faizin vergi, resim ve harç yükümlülüklerinin karşı
lanmasından sonra ödeneceği kabul edilmiş idi. Bu kere sözü edilen faizin ödenmesinde de 5 inci sıra hük
münün uygulanmayacağı esası getirilmek suretiyle alacaklılara menfaat sağlanmıştır. Ayrıca Hazinenin ver
gi, resim ve harç alacaklarının ödenmesinden sonra geriye bir değer kalırsa, tasfiye (kararından itibaren ay
lık % 12 temerrüt faizinin de tahsil edileceği hükmü alacaklıların yararı için getirilmiştir. 

Madde 10. — Kararnamenin fon hesabına ilişkin 20 nci maddesine eklenen (5) numaralı fıkra ile, tas
fiye kurullarınca dava ve icra takipleriyle bilirkişi masraf ve ücretleri için fon hesabından yapılacak harca
maların ve ayrıca Menkul Kıymet Kurulu görevlilerinin fondan ödenen ücretlerinin ilgili bankerlerin bor
cu olarak Hazine adına ve ancak sonuncu sıradan alacak kaydedilmesi esası getirilmiştir. 
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Madde 11. — Kararnamenin harç, vergi ve resim muafiyeti ile ilgili 21 inci maddesi yeniden düzenlen
miştir. 

Tasfiye kurulunca yapılacak ve yaptırılacak bazı işlemlerin muafiyet kapsamı içinde olup olmadıkları 
konusundaki tereddütler giderilmiş, Menkul Kıymetler Kurulunun işlemlerine de muafiyet teşmil edilmiş ve 
ayrıca cezaevi yapı pulu harcı gibi banker alacaklılarına terettüp eden bazı harçlar da dahil edilmek suretiy
le muafiyetin kapsamı genişletilmiştir. 

Madde 12. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesine bir fıkra eklenmek suretiy
le normalin üstünde gayret gösteren ve fazla mesai veren Koordinasyon Komitesi Başkan ve üyeleri ile di
ğer personeline de ek ücret verilmesi imkânı sağlanmıştır. Bu ücretlerin 20 nci maddeye göre tesis olunan 
fondan ve mahkeme tarafından ödenmesi öngörülmüştür. Ayrıca bu maddenin 1 numaralı fıkrasında yapılan 
değişiklikle, 14 Ocak 1982 tarihi itibariyle banker sayılanların bu tarihten sonra ve ancak mahkemenin tas
fiye kararı veya Bakanlar Kurulunun muhafaza tedbirleri kararı tarihine kadar doğmuş olan alacakları 
hakkında da kararname hükümlerinin uygulanması esası getirilmiş ve böylece .14 Ocak 1982 tarihinden önce 
ve sonra doğan alacakların farklı işleme tabi tutulmalarının sakıncaları giderilmiştir. 

Madde 13. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 14 yeni madde eklenmiştir. 
Ek 6 nci madde ile, gerçek kişi 'bankerlerle tüzelkişi bankerlik kuruluşlarının ve tüzelkişi bankerliklerin 

kurucu ortaklarının kendi adlarına veya ortağı bulundukları bankerlik kuruluşları adına faiz karşılığı para 
toplamları halinde bunların da banker sayılmaları esası kabul edilerek bankerlerin kötü niyetli davranışları ön
lenmek istenilmiştir. 

Ek 7, 8 ve 10 uncu maddeler, bu Kanun Hükmünde Kararname ile teşkili derpiş olunan «Menkul Kıy
metler Kurulu» nun teşkil, usul ve esasları, görev ve yetkileri ile kurul başkan ve üyelerinin, kurul emrinde 
çalıştırılacak personelin ücretlerine dairdir. Menkul kıymetler kurulu, menkul kıymet pazarlayan bankerlerden 
tasfiyelerine karar verilmiş olanlar için, Maliye Bakanlığınca gerek görüldüğü takdirde, mahkemeler nezdindeki 
tasfiye kurullarından ayrı olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile teşkil olunur. Bakanlar Kurulu, kurulda görev 
alacak üye sayısını, kurul başkan ve üyelerini ve bunlara verilecek ücretleri bu kararında belirtir. Menkul 
kıymetler kurulu, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bunda değişiklik yapan Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerle getirilen toplu takip ve tasfiye rejiminin gerek görüldüğü takdirde teşkil olunabilecek organıdır. 
Gerek görülmediği takdirde, >bu organın görevleri tasfiye kurulları tarafından yürütülür. 

Kurulun görev ve yetkileri ayrıntılı olarak Ek 8 inci maddede sayılmıştır. Bu maddenin tetkikinden de an
laşılacağı üzere Kurul; tasfiyesine karar verilen bankerin, bankalar, tahvil ihraç eden şirketler ve bunlar 
tarafından çıkarılan tahvil ve mevduat sertifikalarını elinde 'bulunduran tasarruf sahipleri arasındaki ilişki
leri çözümlemeye yönelik bir organdır. Başka bir ifade ile tasfiyenin hızla sonuçlandırılması için gerekli ortamı 
yaratmakla görevlidir. Kurulun çalışma usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Ek 9 uncu madde; faiz kuponu karşılığında para yatırmış olan tasarruf sahiplerinin anapara alacakları
nın korunmasına yöneliktir. 'Bu durumda olan tasarruf sahipleri anaparalarını noksansız alabilmek için Men
kul Kıymetler Kuruluna başvuraralk bir belge alacaklar ve bu belgeye dayanılarak faiz kuponları kendileri
ne vergi tevkifatına tabi tutulmaksızın ödenecektir. 

Ek 11 inci madde; tasfiyeye tabi tutulan bankerler tarafından istihdam olunan personelin hizmet sözleş
melerinin tasfiyenin açıldığı tarihte sona erdiğini hükme bağlamaktadır. Tasfiyenin açılmasına karar verildiği 
tarihten önceki son bir aylık personel aylıkları (azamî şahıs başına 150 bin lira brüt) sıra cetvelinin tanzimi 
beklenmeksizin bankerin kasa mevcudundan veya yapılacak tahsilattan ödenecektir. 

Ek 12 nci madde; uygulamada ortaya çıkan ve tasarruf sahiplerinin anaparalarını tahsil edememeleri 
sonucunu veren bazı sorunların çözümüne yöneliktir. Mevduat ve tahvil faiz kuponları nominal kıymetleri 
üzerinden tasarruf sahiplerine satılmıştır. Bunların vadelerinde bankalara İbrazı halinde 'bankaların yaptıkları 
ödemelerden Gelir Vergisi Kanunununa göre stopaj yapmaları gerekmektedir. Stopaj yapıldığı takdirde, ta
sarruf sahiplerinin bankerlere verdikleri anaparayı tamamen tahsil edemeyecekleri tabiîdir. Bu sakıncayı or
tadan kaldırmak üzere, menkul kıymetler kuruluna, bankalara, stopaj yapmadan ödemede bulunma talimatı 
verme yetkisi tanınmıştır. Bankalar, ödedikleri stopaja tabi miktarları en geç bir ay içinde tasfiye masasına 
Hazine alacağı olarak kaydettirecektir. Böylece, Devlet vergi alacağının önceliğinden tasarruf sahipleri le
hine vazgeçmektedir, 
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Ek 13 üncü madde; tasfiyeye tabi tutulan bankerin tasfiye masasından diğer tasarruf sahipleri aleyhine 
ve haksız iktisaba sebep olacak ödemelerinin önlenmesine yöneliktir. Bu amacı sağlamak üzere, menkul kıy
metler kuruluna, faiz kuponları üzerinde bulunan mevduat sertifikaları ile tahvilleri çıkaran banka ve 
şirketlere sadece anaparaları ödeyip bakiyesini tasfiye masasına ödemeleri hususunda talimat verme yetkisi 
tanınmıştır. 

Ek 14 üncü madde; halen mevduat sertifikalan en az altı ay ile 2 yıl vadeli olabilmektedir. Bu Kanun 
Hükmündeki Kararname ile vadede sadece 2 yıllık tavan getirilmektedir. 

Ek 15 inci madde; tasfiyesine karar verilen bankerhre ait ticarî ve sınaî teşebbüslerin tasfiyelerine dair
dir. Bu madde çerçevesinde, tasfiyeye tabi tutulan bankerlerin ticarî ve sınaî teşebbüslerinin Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde tasfiyeye tabi tutulması esası getirilmektedir. Tasfiye sonunda 
elde edilecek net bakiye tasfiye masasına kalacaktır. 

Ek 16 ncı madde; tasfiyeye tabi bankerlerin, ortakları, yöneticileri, denetçileri, müdürleri veya diğer ça
lışanları tarafından girilen taahhütlerin, anasözleşmede borçlanma için kabul edilmiş olan temsil yetkisine ba
kılmaksızın muteber olduğunu ve gerçek veya tüzelkişi bankeri bağladığını amirdir. 

Ek 17 nci madde; îcra ve iflas Kanununun 216 ncı maddesine paralel olarak, bankerlerin, bunların yöne
tim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri ve gerekli personelinin, tasfiye kurulu ve menkul kıymetler ku
rulunun emrinde bulundurulması ve çalıştırılmasını sağlamıştır. 

Ek 18 inci madde; Maliye Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında tereddüt duyu
lan hususlarda menkul kıymetler kuruluna yapılacak işlem hakkında talimat vermesini öngörmektedir. 

Ek 19 uncu madde; banker mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kupona bağlı alacakların menkul kıy
metler kurulları veya tasfiye kurulları tarafından tespiti mümkün olabileceğinden bütün alacaklıları yazım için 
başvurma zorunda 'bırakmamak ve kolaylık sağlamak bakımından 28 Haziran 1982 tarihinden itibaren uygu
lanmak kaydıyla öncelikle bu kurulların anapara ile faiz alacaklarını tespit edip liste halinde ilan etmesi 
esası getirilmiştir. 

Madde 14 - 15. —Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

TC 
Basbakanltk 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 21 Temmuz 1982 
18/101 - 1/39/05535 

İDANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«ödetme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İsimleri Hakkında 35 Sayılı Kanun. Hükmünde Karar
namenin Ek 12 nci Maddesine 1 Fıkra ve Bu Kararnameye BEZI Maddeler Eklenmesine tlişkin Kanun Hük
münde Kararname» bugünkü mükerrer Resmî Gazete e yayımlanmış ve bir örneği ilişik olarak gönderilmiş
tir. 

Gereğim arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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42 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEREKÇESİ 
I. Genel Gerekçe : 

40 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tasfiye1 erine karar verilen bankerlere tahvil karşılığında pa
ra yatırılması ile ilgili bazı düzenlemeler getirilmiş olmakla beraiber, yatırılan paralara karşılık alınmış olan 
tahvillerin bedellerinin tahsil şekli ve tahsil tarihine kadar nemalandırılmaları düzenlenmemiştir. 

42 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı bu ihtiyaca cevap vermektir. Bu amaçla çıkarılan 42 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmekte, ayrıca 4 ek madde daha ilave edilmektedir. 

II. Madde Gerekçeleri : 
Madde 1. — Bu madde ile, tasfiyeye tabi bankerler tarafından pazarlanmış olan tahvillere 42 sayılı Ka

nun Hükmünde Kararname uyarınca itfalarına kadar ödenecek faizlerin net olarak ödenmesini sağlamak 
üzere bir fıkra eklenmiştir. Bu amaçla, menkul kıymetter kurulları bu faizlerin net olarak ödenmesi ve bun
lara ilişkin vergilerin ödemeyi yapan vergi sorumluları tarafından tasfiye masasına Devlet alacağı olarak kay
dettirilmesi hususunda yetkili kılınmışlardır. 

Madde 2. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek 20, 21, 22 ve 23 üncü madde
ler eklenmiştir. 

Ek Madde 20. — Bu madde, sermayelerinin yarısından fazlası aynı kişiye ait olan banker kuruluşları stok
larında bulunan menkul kıymetlerin tasarruf sahiplerinin yararları bakımından bir kül olarak ele alınma
sına imkân sağlamaktadır. Bu suretle aynı kişiye ait ban'ker kuruluşların menkul kıymet stokları ihtiyaca 
göre tanzim olunabilecektir. 

Ek Madde 21. — Bu madde bankerler eliyle paza^anmış 'bulunan tahvil bedellerinin ödeme zamanı ve 
ödeme tarihine kadar bunları ellerinde bulunduran tasarruf sahiplerine ödenecek faizleri düzenlemektedir. 

Bu tahviller vadelerinde ödenecek, ancak, ödendik'eri tarihe kadar, hamillerine, üzerinde kupon olup 
olmadığına bakılmaksızın, tercihlerine göre 1 Temmuz 1982 tarihinden başlamak üzere aylık % 2,1 veya yıl
lık % 28 oranında net faiz ödemesi yapılacaktır. 

Vadeleri 1 Temmuz 1984 tarihini aşan tahvillerde, her yıl % 2 oranında ek faiz verilmek suretiyle 1984 
yılında % 30, 1985 yılında >% 32 ve 1986 yılında % 34 net faiz ödenecektir. 

ihraç faizleri % 34 veya daha fazla olan tahvillerde ise ihraç faiz oranları üzerinden ödeme yapılacak
tır. 

Maddenin son fıkrası tahVil kuponlarının tahvillerden' bağımsız işleme tâbi tutulmasını önlemeye yöne
liktir. İstisnaî durumlarda tahvilden bağımsız kuponlar için yapılacak işlem menkul kıymetler kurulları ta
rafından tayin olunacaktır. 

Ek Madde 22. — Bu madde, bankerler tarafından 'kesilip alıkonan kuponların aldıkları kredilere temi
nat olarak verilmesi halini düzenlemektedir. Getirilen hükme göre tahvil kuponlarını teminat olarak ellerinde 
'bulunduranlar, bunları ilgili bankerin tasfiye masasına verecek ve bunların karşılığı olan kredilerini tasfiye 
masasına alacak yazdıraeaklardır. Bu alacakların tcra ve İflas Kanunu çerçevesindeki önceliklerinin saklı 
olduğu tabiîdir. 

Maddenin ikinci fıkrası tahvil çıkaran şirketlerin tasfiye masası ve dolayısıyla masanın alacaklıları aley
hine zenginleşmelerini önlemeye yöneliktir. 

Ek Madde 23. — Bu madde, tahvillere ilişkin işlem1 erin aracı bankalar vasıtası ile yürütülmesini öngör
mekte ve aracı bankayı tespitle tahvil çıkaran sirkeleri yükümlü kılmaktadır. 

Maliye Bakanlığı, istisnaî durumlarda aracı bank*vı tespit edebilecektir. 
Madde 3 ve 4. — Bu maddeler, 42 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük ve yürütme ile ilgili 

hükümlerini içermektedir. 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6 Ağustos 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 
18/101 - 1/40/05725 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnıalme» bugünkü mükerrer Resmî Gazetede 
yayımlanmış ve bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
BÛlend ULUSU 

Başbakan 

ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERİN İŞLEMLERİ HAKKINDA 35 SAYILI 
KANON HÜKMÜNDE KARARNAMEYE ©AZI MADDELER EKLENMESİNE İIİŞKİN 

43 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMENİN GEREKÇESİ 

I. Genel Gerekçe : 
35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bugüne kadar yapılmış olan ek: ve değişiklikleri ödeme güç

lüğü içine düşmeleri sebebiyle tasfiyelerine karar verilen bankerlerin tabi olacağı tasfiye sistemini düzen
lemektedir. 13.1.1982 tarih ve 2578 sayılı Yetki Kanunu, tasfiyeyi, gerektiğinde başvurulacak bir çözüm ola
rak koyarken, işlemlerin düzenlenmesine öncelik vermektedir. Kanunun verdiği bu yetki çerçevesinde, ta
sarruf sahiplerinin hak ve yararlarını ve sermaye piyasasına olan güveni korumak amacıyla, sermaye piyasa
sında faaliyet gösteren aracı kurumların malî ve hukukî bünyelerini ve faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu
nun amaç, ilke ve esasları doğrultusunda düzenlemek üzere bu Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. 
Böylece bugüne kadar süregelen tasfiye sürecinin boyutlarının daha da genişlemesi önleneceği gibi sağlıklı bir 
sermaye piyasasının oluşumu da sağlanacaktır. 

II. Madde Gerekçeleri : 
Madde 1. — 3 maddeden oluşan 43 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 35 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye ek 24, 25, 26 ve 27 ıci maddeler eklenmektedir. 
Ek Madde 24. — Bu madde, tasarruf sahiplerinin halklarını korumak ve menkul kıymetlerin alım satı

mıyla uğraşan kuruluşların hukukî ve malî bünyeleri ile faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanununun amaç, 
ilke ve esaslarına göre düzenlemek ve anılan kuruluş'ar hakkında gerekli her türlü tedbiri almak konusunda 
Maliye Bakanlığına yetki vermektedir. 

Bu yetkilerin başında, faaliyeti durdurulan kuruluş1 arın mal varlıkları, defter ve kayıtlan hakkında her 
türlü muhafaza tedbiri alındıktan sonra, hukukî ve malî bünyenin düzenlenmesi gelmektedir. Maliye Ba
kanlığına bu düzenlemeler çerçevesinde, kuruluşların, tasarruf sahiplerine ve menkul kıymetlerinin satışına 
aracılık ettiği şirketlere karşı olan taalhhütleri ile ilgili anapara ve faizlerin ödenme zamanı ve şartları ile faiz 
oranlarını belirleme; haklarında gerektiğinde devir ve "a birleştirme kararı alma, devir ve birleştirmeye ilişkin 
esas ve şartları tespit; bunların yönetimini tespit ohnacak esaslar dahilinde bir bankaya tevdi etme gerekti
ğinde mevcut veya kurulacak bankaları sermayelerine iş hak ettirme bütün bu işlemlerin İfası ile ilgili olarak 
makul süreler verme ve gerekli diğer her türlü tedbiri alma yetkisi verilmektedir. 

Ek Madde 25. — Bu madde, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak açısından, haklarında Maliye Ba
kanlığınca Ek 24 üncü madde de tanınan yetki çerçevelinde gerekli tedbir alınmasına karar verilen kuruluş-
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ların faaliyetlerini, kısmen veya tamamen geçici olarak istekleri doğrultusunda erteleme imkânı vermek
tedir. Ancak erteleme süresi Maliye Bakanlığınca tespit edilmek durumdadır. 

Bk Madde 26. — Bu madde ek 24 üncü madde çer;evesinde alınacak tedbirlerin her türlü vergi, resim 
ve harçtan muaf tutulmasına yöneliktir. 

Ek Madde 27. — Faaliyetlerin geçici olarak durdurulması döneminde, faaliyetleri durdurulan kuruluşların 
icra, ve iflas yoluyla taki'be ve 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 'ile ek ve değişikliklerine göre tasfiyeye 
maruz kalmalarını önlemeye yöneliktir. Yeni bir bünye ve faaliyet tarzı ile yeniden faaliyete geçecek olan 
kuruluşların 'bu takiplerden masun olması bir zarure tir. 

Madde 2, 3. — 43 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bu maddeleri yürürlük tarihi ile yürütme mer
ciini düzenlemektedÜr. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 14 Ağustos 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1142/06357 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«tydeme Güçlüğü tçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname» bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmış ve bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

45 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEREKÇESİ 

I. Genel Gerekçe : Ülkemiz malî sektörünün sağlıklı bir şekilde çalışmasını tamamlayacak olan ser
maye piyasasındaki faaliyetlerin, kanunlar çerçevesinde düzenlenmesini sağlayacak olan 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu 28.7.1981 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Şubat 1982 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. 

Anılan kanunî düzenlemelerin yapılmasından önce, malî sektörde bankaların dışında, menkul kıymetlere 
dayanan ve dayanmayan işlemler yapılagelmiştir. Ancak bu tür faaliyetlerin hacmi özellikle son yıllarda gi
derek artan bir tempo ile gelişme göstermiştir. 

Sektördeki bu sağlıksız gelişmeleri kontrol ve denetim altına alabilmek için, 11.9.1981 tarihinde, 2279 
sayılı ödünç Para Verme işleri Kanununda 2520 sayılı Kanunla değişiklik yapılması yoluna gidilmiştir. Bu 
Kanun çerçevesinde yapılan düzenlemelerin uygulamaya konulduğu dönemde, sektörde daha önce yer almış 
sağlıksız gelişmelerin bir sonucu olarak bir çok kuruluş, halktan topladıkları paraları geri ödeyemez duru
ma gelmiş ve iflaslar başlamıştır. 

Bu gelişme üzerine, Yasama Organınca 13.1.1982 tarih ve 2578 sayılı ödeme Güçlüğü tçinde Bulunan 
Bankerlerin işlemleri Hakkında Yetki Kanunu kabul edilmiştir. 

Anılan Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, ödeme güçlüğüne düşen bankerlerin işlemlerini düzenleyen 
ve gerektiğinde tasfiyelerini öngören bir seri kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. 

Verilen bu yetki üzerine, Hükümetçe öncelikle, iflas eden veya ödeme güçlüğüne kısa zamanda düşebi
lecek olan kuruluşlardan halkın tasarruflarını geri alabilmesinde kolaylıklar sağlayan kanunî düzenlemeler 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenmiştir. 

Bunun yanında, 1447 sayılıv Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda yapılan değişiklik uya
rınca, 1 Şubat 1982'den itibaren menkul kıymetlerin borsa dışında işlem görmelerini yasaklayan hükmün uy-
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gulanması bir yıl ertelenerek, kuruluşların işlemlerini borsada yürütebilecek niteliğe dönüştürmelerine zemin 
hazırlanmıştır. 

Bu düzenlemeler sonucunda, bazı kuruluşlar işlemle rini, Sermaye Piyasası Kanununun öngördüğü aracı 
kuruluş niteliğine kavuşturabilecek şekilde yönlendirmeye başlamışlardır. 

Ancak, bu kuruluşlardan bazılarının geçmişte yapmış oldukları işlemlerin sağlıksızlığından kaynaklanan fon 
akımı sıkışıklığı ile karşılaştıkları gözlemlenmiştir. Bu durumun giderilebilmesi ve normal sermaye piyasası 
işlemlerine geçişi düzenlemek amacıyla bu kanun hükmünde kararname hazırlanmıştır. 

II. Madde Gerekçeleri : 
Madde 1. — Bu madde ile, 43 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarnameye eklenen ek 27 nci maddeye bir fıkra daha eklenmiştir. 
Bu fıkranın amacı, bu kanun hükmünde kararname kapsamına girecek kuruluşların, tasarruf sahiplerine 

karşı daha önce girdikleri yükümlülükleri yerine getirmelerini engelleyecek şekilde fon kaybına sebebiyet ve
recek işlemleri yapmadan halinde 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve tadillerine göre tasfiyelerinin Ma
liye Bakanlığınca istenileceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde. 2. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye yeni ek maddeler eklenmiştir. 
Ek Madde 28. — Bu madde ile menkul kıymetlerin alım - satımı faaliyetlerinde bulunacak kuruluşların 

kapsamı belirlenmektedir. 
Buna göre, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ek ve tadilleri çerçevesinde; 
a) Haklarında tasfiye kararı verilenler, 
b) Haklarında faaliyetlerinin durdurulması kararı alınanlar, 
c) Haklarında idarî tedbir kararı 

olan kuruluşlar bu kararname ile getirilen düzenlemelerden yararlanamayacak ve Sermaye Piyasası Kanu
nunun 31 inci maddesi (2) fıkrasındaki işlemleri yapamayacaklardır. 

Faaliyet gösterileceklerin kapsamı da şöyle düzenlenmiştir. 
a) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listede ticarî unvanları belirtilen kuruluşlar, 
b) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlanmasından sonra 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

nun 31 ve 32 nci maddelerine göre Borsa Bankerliği belgesi alacak olan kuruluşlar, 

c) 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununa göre borsada faaliyet gösterenler. 
Görüldüğü üzere, düzenleme, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce çalışıp da 30 Kasım 

1982'ye kadar borsa bankerliği belgesi alacaklarla kapsamını sınırlamamış ve 2499 sayılı Kanun uyarınca ile
ride Sermaye Piyasası Kurulunca Borsa Bankerliği belgesi verilecek kuruluşların Sermaye Piyasasında çalış
ma hakları da mahfuz tutulmuştur. 

Ek Madde 29. — Bu madde ile sermaye piyasasının önemli konularından biri olan menkul kıymetlerin alım 
- satımı ile uğraşacak kuruluşların, faaliyetlerini 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesin
de yürütmek zorunda oldukları teyiden vurgulanmıştır. 

Bu çerçeve içerisinde bu kuruluşların menkul kıymet alım - satım faaliyetlerinde; 
a) Her ne ad altında olursa olsun kendi malî yükümlülüklerini gerektiren belge düzenleyerek menkul 

kıymet alıcılarına veremeyecekleri, 
b) Menkul kıymetleri halka satanların bunların faiz kuponlarını kendi nezdlerinde muhafaza edemeyecek

leri, 
c) Menkul kıymetlerin anapara ve faiz belgelerini birbirinden ayırarak ayrı ayrı satamayacakları, 
d) Satılan menkul kıymetlerle birlikte veya ayrı olarak ayrıca bir faiz veya nema ödeyemeyecekleri, 
e) Satılan menkul kıymetin geri alma taahhüdünde bulunmalarına yol açabilecek düzenlemeleri yapama

yacakları, 
hükme bağlanmıştır. 
Diğer taraftan mevduat sertifikalarının hiçbir şekilde, aracı kuruluşlar tarafından bu kanun hükmünde 

kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra alınıp satılamayacağı hükmü getirilmiştir. 
Bu düzenlemenin gerekçesi : Bu belgeler bir anlamda isimsiz mevduat cüzdanı niteliğindedir. Bu nedenle 

de sermaye piyasasının normal koşullar altında kullanabileceği bir menkul kıymet niteliğine sahip değillerdir. 
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Bu madde çerçevesinde, bir menkul kıymet olan tahvillerin alım - satım işlemlerindeki fiyatın iskonto. ve 
değerler üzerinden belirleneceği ilkesi getirilmiştir. Bu düzenlemenin nedeni de, nominal değeri aynı olan tah
villerin, üzerlerindeki faiz oranlan farklı olduğu takdirde aynı fiyatla işlem görmelerine sermaye piyasasında 
imkân olmamasıdır. 

'Bu alım satım fiyatlarının belirlenmesinde kullanılabilecek asgarî iskonto faizi haddinin Sermaye Piyasası Ku
rulunca belirleneceği hükmüne yer verilmiştir. 

Faizlerin zaman içerisindeki dinamikliği göz önüne, alındığında, sabit bir iskonto haddinin belirlenmemesi-
nin gerekçesi açıktır. 

Ek Madde 30. — Bu madde ile, menkul kıymetlerin alım satımına aracılık eden kuruluşların, esasen Ser
maye Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Şubat 1982 tarihinden itibaren yapmaları gereken ancak pi
yasanın içinde bulunduğu koşullar ve sağlıksız malî bünyeleri nedeniyle yapamadıkları, 2499 sayılı Kanuna 
aykırı işlemlerini; 

a) Vatandaşları mağdur etmeden, 
b) Mali bünyelerini zafiyete uğratmadan, nasıl kendi kendilerini tasfiye ederek, kanuna aykırı düşen 

işlemlerini son bulduracakları düzenlenmiştir. 
Ek Madde 31. — Bu madde ile Menkul Kıymetler Tanzim F_onunun kurulması kararlaştırılmış ve buna ait 

esaslar düzenlenmiştir. 
Bu düzenlemenin gerekçesi şu noktalar etrafında toplanabilir : 

a) Tasarruflarla menkul kıymetlerin satın alınmasına zemin hazırlayan üç temel faktör vardır. Bunlar da 
sırasıyla, mülkiyet hakkı elde etmek, tasarruflara uzun vadede tatminkâr bir nema sağlamak, spekülatif kazanç 
elde edebilmektir. Bütün bu işlemlerin yerine gelebilmesi için, bu menkul kıymetleri ihraç eden kuruluşlar dışında 
da bunların istenildiğinde nakte çevrilmesine de imkân hazırlanmış olmalıdır. 

Bu imkân borsaların işlemesiyle sağlanabilir.-Ancak, borsaların yeterli düzeyde gelişmediği yerlerde veya 
borsalara büyük hücumların olduğu dönemlerde, bu görev malî sektörün diğer kurumları olan bankalar, Mer
kez Bankaları tarafından da tamamlayıcı olarak da yerine getirilir. 

Ülkemizde, malî sektörün sermaye piyasasında yeterli deneyimi olmaması nedeniyle bu görevin bir fon ara
cılığı ile yerine getirilmesi öngörülmüştür. 

b) Bu fon, borsada yapılabilecek nitelikte işlemleri yaparak tahvillerin borsada olduğu gibi her an nakte 
çevrilebilme imkânını sağlayacaktır. 

Kısa zamanda borsanın işlerliğini kazandırmada Fonun bu faaliyetlerinin de önemli bir rolü olacaktır. 
c) Fonun işleyiş tarzı, Merkez Bankalarının ekonomik konjonktüre göre zaman zaman yaptıkları açık pi

yasa işlemlerinde farkı yoktur. 

Ek Madde 32. — Bu madde ile Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun kaynakları belirlenmiştir. 
Kaynakların ayrı ayrı gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 
a) Sermaye Piyasası Kanununa göre aracı kuruluş statüsünü kazanacak kuruluşların belirli bir teminatı 

T.C. Merkez Bankasında bloke etmeleri Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan tebliğde hükme bağlanmış
tır. Bu teminatlar fonun bir kaynağı olmaktadır. Zira, anılan teminatlar, T.C. Merkez Bankasına bu kuruluş
ların ödemede sıkıntıya düşmeleri halinde bir imkân olarak kullanılabilmesi amacıyla bloke ettirilmekte idi. 

b) Bankaların plasmanların binde 5'inin Fonun bir kaynağını teşkil etmesinin nedeni de iki kademede açık
lanabilir. Birincisi, Ek Madde 31 'in gerekçesinde de açıklandığı üzere, bankaların sermaye piyasalarında faaliyet 
göstermeleri temel işlevleri arasında olmakla birlikte, ülkemizde bu güne kadar henüz ticarî bankalar bu alanda 
hissedilir bir faaliyet gösterememişlerdir. Bu konuda bankaların münferiden işlem yapması yerine, Fona katkıda 
bulunmaları kısa vadede daha etkin bir yol olarak görülmüştür. 

ikincisi ise, tahvil piyasasının canlanması, sanayi sektörünün sağlıklı kaynak bulmak suretiyle bankalarla olan 
kredi talepleri ile aldıkları kredileri ödemede de rahatlık getirebilecektir. 

c) Aracı kuruluşların satışlarından belirli bir bölümünü Fona yatırmaları da, kendi yararlanabilecekleri 
Fona ödedikleri bir sigorta pirimi niteliğinde anlaşılmalıdır. 

d) Fona intikal eden tahvillerin Fona alındığı tarih ile Fondan satıldığı tarih arasındaki getirişi de Fo
nun tabiî bir geliridir. 
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Fonda başlangıçta veya ihtiyaçlara cevap verecek yeterli naktin bulunmaması hallerinde ve piyasanın tanzimi 
için başlangıçta belli bir naktin hazır bulundurulabilmesi bakımından T.C. Merkez Bankasından avans alınması 
zorunlu görülmüştür. 

Ek Madde 33. — Bu maddede «Menkul Kıymetler Tanzim Fonu»nun işleyişine ait esaslar düzenlenmekte
dir. Fonun, menkul kıymetlerin alım-satımı ile uğraşan kuruluşlara nakit dengelerinin bozulması halinde sağla
yacağı imkânla ibraz edecekleri tahvilleri iskonto etmek veya karşılığında avans vermek şeklinde olacaktır. 

İbraz edilen tahvillerin hangi iskonto haddi ile alınacağı veya karşılığında ne kdaar avans verileceği gü
nün şartlarına göre Fonun yöneticisi olan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacaktır. 

Tahvillerin, iskonto ettiren kuruluşların maliyetlerini artırmamak ve geri alınarak Fonun yükünü bir an ön
ce azaltmak amacıyla, iskonto ettirenler tarafından 3 ay içinde % 10'luk eksik bedelin iadesi hüküm altına 
alınmıştır. 

Acil ve olağanüstü hallerde ödeme güçlüğü çekildiği psikozunu bir an önce dağıtmak bakımından, tahvil 
aranmaksızın da Fondan avans verilmesine imkân tanınmıştır. Ancak, bu halde, başka teminat alınacak ve avans 
en geç 3 iş günü içinde, ya kapatılacak, ya da karşılığında yeter miktarda tahvil verilecektir. 

Maddenin (b) ve (c) fıkraları Fonun zarara uğramamasını önlemeye yöneliktir. 
Ek Madde 34. — Bu madde, Ek 1 sayılı listede kayıtlı kuruluşların tasarruf sahiplerine karşı bu Kanun 

Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce girdikleri taahhütlerin noksansız yerine getirilmesini 
sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, bu kuruluşların, anılan taahhütlerini tamamen ifa etmeden önce, serma
yelerinin % 5'inden fazlasına sahip olan ortaklarına, bu ortakların tek başına veya birlikte sermayelerinin en 
az % 50'sine sahip oldukları veya sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklara ve kendi iştiraklerine olan borç
larını ödeyemeyecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Bu hükümle aynı zamanda, Menkul Kıymet Tanzim Fonundan alınan paraların kuruluşların ortaklarına in
tikali suretiyle amaç dışı kullanılması da önlenmektedir. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 14 Ekim 1982 
Daireli Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/45/06741 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hük
münde Kararname» bu günkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin 48 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 
13 Ocak 1982 tarih ve 2578 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkartılan 14 Ocak 1982 tarih ve 35 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin bazı hükümlerini değiştirip, yeni düzenlemeler getiren 37, 
38, 39, 40, 42, 43 ve 45 sayılı Kararnamelerde yer alan ve Sermaye Piyasasında son senelerde banker ve fi
nansman kuruluşu adı altında ortaya çıkıp, sağlıksız işlemleri ve sorumsuz davranışlarının sonucu ödeme güç-
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lüğü içine düşen kişi ve kuruluşların işlemlerini düzenleyen gerektiğinde bunların tasfiyesini öngören ve bu 
bankerlere para yatıranların haklarını güvence altına alan hükümler, bu işler için genellikle yeterli olmuş ve 
bugüne kadar başarı ile yürütülmüştür. Ancak, uygulamanın ortaya çıkardığı yeni sorunların çözümlenmesi, 
tasfiyeye ilişkin işlemlerin daha da hızlandırılması ve alacaklıların hakları için yeni güvenceler getirilmesi 
için yeni bir düzenleme gerekli görüldüğünden bu Kanun Hükmünde Kararname hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 7 numaralı fıkrası 
değiştirilmiş ve bu maddeye 10 numaralı fıkra eklenmiştir. 

İcra ve iflas Kanunu, Kanun Hükmünde Kararnamelerin temelini oluşturmaktır. Tasfiye Kurullarının daha 
verimli çalışabilmeleri için başkan icra ve iflas konusunda uzmanlaşmış kişi olmalıdır. Bunu sağlamak amacıyla 
Tasfiye Kurulu Başkanlarının görevli mahkemece seçilmesi esası kabul edilmiştir. 

40 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen Ek 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasına göre menkul 
kıymetler kurulunun (Kurul 'Başkanı ve Üyeleri ile Uzman ve Diğer çalışanlar ceza Kanunu uygulanmasın
da Devlet memuru sayılır) şeklindedir. İki kurul arasında bu yönden birlik sağlamak amacıyla menkul kıy
metler kurulu hakkındaki hüküm, tasfiye kurulları için de kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 2 numaralı fıkrası 
değiştirilmiştir. 

HU.M.K.'nun 109 uncu maddesine göre ihtiyatî tedbir kararı dava açılmadan önce verilmiş ise karar 
tarihinden itibaren 10 gün içinde esas hakkında dava açılması gerekir. Aksi halde ihtiyatî tedbir kendiliğin
den kalkar. 

Kanun Hükmünde Kararname ile mahkeme ve tasfiye kurullarına alınan muhafaza tedbirleri hakkında 
H.U.M.Knun 109 uncu maddesine paralel bir hüküm getirilmesi zorunluluğu vardır. Madde bu amaçla hazırlan
mış, tasfiye kurullarının işlerinin fazlalığı nedeniyle de dava açma süresi 3 ay olarak kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 38 sayılı karar
name ile değişik, 3, 4 ve 5 numaralı fıkraları değiştirilmiş ve maddeye 9 numaralı fıkra eklenmiştir. 

Gerek icra ve İflas Kanunu ve gerekse Genel Hukuk kurallarına göre bir kimsenin iflası ona borçlu olan
ların hukukunu etkilemez. Müflisin yerine geçen tasfiye masası müflise borçlu olanı, önceden müflisle yap
tığı sözleşme hükümlerine göre takip edebilir. Bu görüşten hareket edildiğinde tasfiyesine karar verilen 
bankere borçlu olanların durumunu ağırlaştırmak gerektiği sonucuna varılmaktadır. Bankerin yakınları ile çe
şitli konularda ilişkide bulunarak borçlanmış olan kişilerin durumlarının ağırlaştırılmasının ise yukarıda açık
lanan kurala tamamen ters düşeceğinden - ödünç para verme - dışındaki borçlanmalar için faiz haddi aylık 
% 2 olarak değiştirilmiştir. Tasfiyesine karar verilen bir bankerin masa mevcudunun diğer bankerin ma
sasına geçmesini, bunun sonucu olarak da bazı bankerlerden alacaklı olanların para alamaz duruma düşme
lerini önlemek için bankerler arasındaki borçlar için de temerrüt faizinin oranı aylık % 2 olarak kabul edil
miştir. Takas edilen alacaklar için (Karşılıklı olarak) faiz işlemeyeceği kabul edilmiştir. Hangi alacakların 
takasa tabi olup, hangilerinin tabi olmadığı hususunda icra ve İflas Kanununun 200 üncü maddesinin uygu
lanması gerektiğinden bu konuya temas edilmemiştir. 

35 sayılı Kararnamenin 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında yapılan değişiklikle bankerlere, ortaklarına, 
yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıklarına ve kendilerini evlat edinen
lere ait mevduat, para, mal, hak ve menkul kıymetleri ellerinde bulunduranların bunları tasfiye kurullarına 
bildirmelerinden sonra ne şekilde işlem yapılacağı hususu fıkraya eklenmiştir. 

Dördüncü fıkraya ilave edilen hüküm beşinci fıkraya da eklenmiştir. 
Maddeye eklenen 9 numaralı fıkra ile aşağıda açıklandığı şekilde bir düzenleme getirilmiştir. 
Türk Ticaret Kanununun 626 ncı maddesine göre Ödememe protestosu çekilmediği takdirde hamil keşi-

deci (borçlu) hariç olmak üzere senetten sorumlu olan diğer kişilere karşı başvurma hakkını yitirir. (ÎT.T.K.M. 
642) 

Türk Ticaret Kanununun 635 inci maddesi gereğince de hamil kabul veya ödemeden çekinme durumunu 
kendi cirantasına ve lehtara ihbar etmezse kendi ihmalinden doğan zarar ve ziyandan sorumlu olur. 
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Tasfiye kurullarının işe el koymaları, belgeleri tasnif etmeleri gibi işlemler nedeniyle ödememe protestosu ile 
ihbar süreleri geçirilmiş olabilir. Sürenin geçirilmesinin sakıncalarını bertaraf etme bakımından maddeye bu 
fıkra eklenmiştir. 

Madde 4. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine 7, 8 ve 9 numa
ralı fıkralar eklenmiştir. 

Birinci hükümle uygulamada doğan tereddütler önlenmiştir. 
İkinci hükümle İcra ve İflas Kanununun 114 üncü maddesine göre (İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve 

günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra memurlu ğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni 
nazarı dikkate alınarak tayin olunur) Tasfiye kurullarınca yapılacak taşınır ve taşınmaz malların satışlarında 
tasfiye kurulları bu hükme uyacaklardır. Ancak, tasfiye kurullarınca yapılan ilan şekillerinde birlik sağlamak, 
gerekmeyen hallerde fazla masrafı önlemek amacıyla satış ilanının hangi gazetelerde yapılacağı hükme bağlan
mıştır. Bu hükme göre satış ilanının gazete ve ilgili yerlerde birer defa yapılacağı kuşkusuzdur, 

Getirilen üçüncü hükümde de satış işlemlerinin süratlenmesi amacıyla artırma ile satış arasında bulunan 
gerekli süre 15 gün olarak tespit olunmuştur. 

Madde 5. — Bu madde ile 35 sayılı Kararnamenin 16 ncı maddesine 5 numaralı fıkra eklenmiştir. 
4 üncü fıkra hükmüne göre tasfiyesine karar verilen gerçek kişi bankerlerin yöneticilerinden ve tüzelkişi 

bankerlerin yönetici, denetçi, müdür ve ortaklarından alacaklı olan kişilerin bir kısım alacakları Tasfiye Ku
rulunun alacağından önce ödenir. Bu hükümden, söz konusu alacakların her durumda öncelik hakkı bulun
duğu sonucu da çıkarıldığından, uygulamada yanlış işlem yapılmasını önlemek amacıyla maddeye 5 inci fıkra 
eklenmek suretiyle 4 üncü fıkra anlamına açıklık getirilmiştir. 

Madde 6. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 sayılı Kararname ile değişik 21 inci 
maddesi yeniden düzenlenerek ve yeni hüküm konulmak suretiyle değiştirilmiştir. 

H.U.M.K.nun 96, 110; İİK.nun 33/3, 36/1, 69/2 ve 4, 72/1 ve 3, 97/3 ve 14, 159/2, 259 uncu maddeleri 
dava ve icra takipleri ile ilgili kişilerin göstermek zorunda oldukları teminatlarla ilgilidir. Tasfiye kurullarının 
her türlü teminatı göstermekten muaf oldukları kabul edilerek maddeye 2 nci fıkra eklenmiştir. 

Madde başlığının değiştirilmesi gerektiğinden 1 inci fıkrada bir değişiklik yapılmadığı halde bu fıkranın 
aynen yazılması yoluna gidilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde ile 35 sayılı Kararnamenin 40 sayılı Kararname ile eklenen EK 7 inci madde
sine 5 ve 6 numaralı fıkralar eklenmiştir. 

Beşinci fıkra hükmü ile, aynı banker hakkındaki tasfiye ile ilgili işlemi değişik yönlerden yapmak durumun
da olan tasfiye kurulları ile menkul kıymetler kurullarının uyumlu ve sağlıklı çalışmalarını sağlamak için 
bunlar arasındaki koordinasyonun görevli mahkeme tarafından yerine getirilmesi esası kabul edilmiştir. 

Maddeye eklenen 6 ncı fıkrada da, menkul kıymetler kurulu başkan ve üyelerinin herhangi bir surette gö
revi aksatmaları halinde veya başkaca lüzumlu nedenlerle, atanmalarındaki usule göre görevden alınmaları ge
reği vurgulanmış ve konuya açıklık getirilmiştir. 

Madde 8. — Bu madde ile 35 sayüı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 sayılı Kararname ile eklenen 
EK 8 inci maddesinin 3, 6, 7 ve 9 numaralı fıkraları değiştirilmiştir. 

Üçüncü fıkrada yapılan değişiklik ile, bankere emanet olarak bırakılan menkul kıymetlerin başkalarına satıl
ması vesair nedenlerle, emanetlerin mevcut olmaması hallerinde, bunların yerine banker mevcutlarından 
mevduat sertifikası, sertifika kuponu veya tahvil vermeyi mümkün kılmak amaçlanmıştır. 

Altıncı fıkradaki değişiklik banker tarafından tahvillerden kesilerek müstakilen pazarlanmış tahvil kupon
ları yerine, imkânlara göre tahvil veya yoksa mevduat sertifikası verilmesi, böylelikle tahviller için mükerrer 
faiz ödemesinin önlenmesi öngörülmektedir. 

Yedinci fıkradaki değişiklik menkul kıymeti elinden alınmak suretiyle kendisine çek, kasa fişi ve benzeri 
belgelerin verildiği kayıtlarla tespit edilen alacaklılara bu maddenin beşinci fıkrasına göre kasadan yapılacak 
ödemelerin ihtiyacı karşılamaması halinde bakiyenin vadesi gelen menkul kıymetleri tahsil ederek ödenmesi amaç
lanmaktadır. ' 
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Dokuzuncu fıkrada yapılan değişiklikle, EK 19 uncu maddeye göre resen ve liste halinde kaydedilecek hak 
ve alacaklar için bu fıkrada müracaat halinde kayıt yapılacakmış gibi gösterilmesi çelişki teşkil ettiğinden mü
racaat koşulu bu fıkradan çıkartılmak suretiyle iki hüküm arasında birlik sağlanmıştır. 

Madde 9. — Bu madde ile, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 sayılı Kararname ile eklenen 
EK 12 inci maddesine 4 numaralı fıkra eklenmiştir. 

Tasfiye masasına Hazine alacağının her ödeme yapıldığında kaydettirilmesinin tasfiyeyi uzatacağı düşü
nülerek bu maddedeki değişiklikle tasfiye süresi kısalmaktadır. 

Madde 10. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 sayılı Kararname ile eklenen Ek 14 üncü mad
desi değiştirilmiştir. 

Bu değişiklik mevduat sertifikası yerine vadeli mevduat hesabı açtırılması halinde de sürenin sertifika sü
resine paralel olmasını sağlamaktadır. 

Madde 11. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 sayılı Kararname ile ekle
nen Ek 17 nci maddesi değiştirilmiştir. 

Yapılan değişiklikle tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerin tasfiye kurulları ile menkul kıymetler ku
rulu emrinde çalışan eski personelin işlerine kurullarca ihbara gerek olmadan son verilebileceği kuralı ka
bul edilerek, bu hususu da içine alacak şekilde madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 12. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 sayılı Kararname ile ekle
nen Ek 18 inci maddesinin sonuna bir cümle eklenmiştir. 

Ek Madde 18'e göre Maliye Bakanlığı tebliğleri uygulamaya açıklık getirmek üzere çıkarılmaktadır. 
Kanun Hükmünde Kararnameyi açıklayan bu tebliğlere uyulmamasının müeyyidesi bulunmamaktadır. Ye
ni 'hükümle tebliğ hükümlerine uyulması zorunlu kılınmakta ve tebliğler müeyyideye bağlanmaktadır. 

Madde 13. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 sayılı Kararname ile ekle
nen Ek 19 uncu maddesinin 1 numaralı fıkrası değiştirilmiştir. 

40 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kabul edilen Ek 19 uncu madde münhasıran banka mevdu
at sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponlara bağlı olan alacakların tasfiye kurulları ile Menkul Kıymet
ler Kuruluna yazdırılmasının gerekmediği görüşü ile hazırlanmıştır. Ancak, madde başlığı (Yazıma Tabi 
Olmayan Alacaklar) şeklinde olduğundan, maddede gösterilenler dışında kalan her tür bak ve alacağın 
da yazdırılmasının zorunlu olduğu çıkarılabileceğinden, tcra ve iflas Kanununun 213 ve 231 inci madde 
hükümlerinin esasen uygulanması gerektiğinden yanlış anlamayı önlemek amaciyle maddenin birinci fıkra
sına açıklık getirilmiştir. 

'Madde 14. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 sayılı Kararname ile eklenen 
Ek 23 üncü maddesine 3 numaralı fıkra eklenmiştir. 

Tasfiyeye tabi tutulan bankerler tarafından pazarlanan tahvillere aracı bankalar tarafından faiz öden
mesi sisteminin işlerlik kazanabilmesi için bu hüküm eklenmiştir. 

Madde 15. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 sayılı Kararname ile eklenen 
Ek 31 inci maddesine bir fıkra eklenmiştir. 

Amaç, Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun bütün işlemlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf 
tutulmasıdır. 

Madde 16. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44 ve 45 numaralı Ek Maddeler eklenmiştir. 

EK Madde 35. — Tasfiye kurulları tahsil ettikleri paraların muhafazası hususunda tt.K.'nun 19 uncu 
maddesi hükmüne uyacaklardır. Ancak, Harçlar Kanununun 36 ncı maddesine göre bu hüküm gereğince 
bankalara yatırılan paraların (faiz, ikramiye ve sair menfaatleri Devlete aittir). t.t.K.'nu yönetmeliğinin 
94 üncü maddesine göre de bankaya yatırılan paralar için '(Bakanlığın izni alınmadıkça vadeli hesap açtı-
rılamayacağı gibi tahvil de alınamaz). 

Tasfiye Kurullarınca bankaya yatırılan paralar için bankaca faiz ödenmesi, bu faizlerin tasfiye masasına 
girmesi ve gerektiğinde Devlet Tahvili alınabilmesi alacaklıların menfaati açısından uygun görüldüğünden 
bu yolda düzenleme getirilmiştir. 

Ek Madde 36. — Tebligat Kanununun 35 inci maddesi hükmüne göre adres değişikliğini bildirme
yenlere tebliğ olunacak evrakın bir nüshası muhatabın eski adresine ait binanın kapısına ve diğer nüsha-

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 530) 



— 24 — 

sı da tebliği yaptıran kazaî merciin divanhanesine asılmak suretiyle tebligat yapılabilir. Ancak bu hükmün 
uygulanabilmesi için muhataba önceden tebligat yapılmış olması gerekir. 

Tebligat işlemlerini kolaylaştırmak, kötü niyetli davranışları önlemek amaciyle, evrakın muhatabın ka
pısına yapıştırılmak suretiyle tebliğ yapılabilmesinin kapsamı genişletilmiştir. 

Ek Madde 37. — Bankerlerle, K.H.K.'nun 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yazılı olan kişilere 
borçlu olanların isticvabı yeni esaslara bağlanmıştır. 

Ek Madde 38. — Dava ve icra takipterinin adedi ve müddeabİhlerin değerleri' göz önünde tutularak ta
raflara takdir edilecek ücreti vekaletin 500 000 TL. nı aşmaması esası kabul edilmiştir. 

EK Madde 39. — Resmî kurum ve kuruluşların bankerlerden olan vergi, resim ve harca dayalı ala
cakları, değişik şekillerde doğan ve kaynakları farklı bulunan alacaklardır. Bunların derlenip toplanması 
kısa zamanda mümkün bulunmamaktadır. Bu bakımdan bu tür alacakların tasfiyenin kapatılmasına kadar 
yazdırılabilmeleri imkanı getirilmiştir. 

Ek Madde 40. — Tasfiye Kurulları ile Menkul Kıymetler Kurulları mahkemeler nezdinde kurulmuşlar
dır. Bu kurulların görevlerini ilgilendiren konularda her kurul üyesi ve başkanının beyanatta bulunması 
yanlış veya çelişik anlamalara neden olup, işlemleri karıştırabileceğinden beyanat yasağı getirilmiştir. 

Ek Madde 41. — Pay cetveli ve son hesabın yapılması, geçici dağıtım hakkındaki î.l.K.'nun hükümle
rinde sürat sağlamak amaciyle değişiklik yapılmış, her alacaklıya ayrı tebliğ zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Ek Madde 42. — Î.l.K.'nun 254 üncü maddesine göre, paralar dağıtıldıktan sonra iflas idaresince mah
kemeye son bir rapor verilir. Mahkemede, tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra kapanma kararı verir. Mah
kemece incelemenin duruşmalı mı, yoksa duruşmasız mı yapılacağı öğretide ihtilaflı olduğu gibi öğretideki 
görüşle yargı tay kararı arasında da çelişki vardır. 

Bu sebepten son rapor ve kapatma kararına ilişkin yeni hüküm getirilmiştir. 
Ek Madde 43. — Bankerlerin ortakları, yöneticileri, denetçileri ve denetçilerinin bu sıfatlarına karşı iti

raz vukuunda tasfiye kurulları ve mahkemece verilecek kararlar üzerine yapılacak işlemlere ilişkin olarak 
getirilen düzenleme ile bu hususa açıklık kazandırılmıştır. 

Ek Madde 44. — Bu maddede tasfiye kurulları tarafından sıra cetveline dahil edilmiş olmakla birlikte 
aynı bankerden toplam miktarı 5 milyon liradan fazla alacağı olanların bu alacaklarının, belli süre içinde 
dava açılıp sıhhati isba't edilmediği takdirde alacaklar sıra cetvelinden çıkartılması esası getirilmek sure
tiyle muvazaalı alacakların ayıklanması amaçlanmıştır. 

Bu alacaklılar ile tasfiye kurulu tarafından alacakları sıra cetveline kaydedilmemiş alacaklıların, muva
zaalı alacakları nedeniyle dava yoluna gitmemelerini sağlamak için, dava açmadıkları takdirde haklarında 
kovuşturma yapılmaması ilkesi getirilmiştir. Ayrıca tasfiye kurullarının muvazaalı ilişkileri dikkatlice ve 
tarafsız kalarak tespit edip ayıklayacakları kuşkusuz olduğundan bankerler arasındaki borçlanmalar bu 
maddenin kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Ek 'Madde 45. — Tasarruf sahipleri adına bankalara emaneten verilen menkul kıymetlerin, bunların 
rızası hilafına bankere iadesi halinde, tasarruf sahibinin menkul kıymetin bedelini 35 sayılı Kanun Hük
münde Kararname çerçevesinde geri alabilmesi, bu hükümle mümkün olacaktır. 

Madde 17-18. — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 16 Aralık 1982 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/46/07932 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«ödeme Güçlüğü tçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Ka
nun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasama 91 inci maddesi uya
rınca bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 

13 Ocak 1982 tarih ve 2578 sayılı yetki Kanununa dayanılarak çıkartılan 14 Ocak 1982 tarih ve 35 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamede değişiklikler yapan 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45 ve 48 sayılı 
kararnamelerin uygulanmasında ortaya çıkan yeni i'h tiyaçların karşılanması, tereddütlerin giderilmesi, tasfi
ye işlemlerinin daha da hızlandırılması için yeni düzenlemelere gerek duyulduğundan bu Kanun Hük
münde Kararname hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 inci maddesinin değişik 1 
numaralı fıkrası değiştirilmiştir. 

Yapılan değişiklikle, tasfiye kurulu kararlarına karşı yapılacak itiraz ve şikayetler üzerine görevli 
mahkemece verilecek kararların da temyizi mümkün kararlar arasında bulunduğu 'belirtilmek suretiyle bu 
hususa açıklık getirilip tereddütler giderilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine 10 ve 11 
numaralı fıkralar eklenmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası ile tasfiye masalarına giren malların 
değerlerinin tespitinin maddede belirtilen bilirkişiler tarafından yapılması esası getirilmiştir. Maddeye ko
nulan yeni hükümle, tasfiye masasının hukukunun korunması bakımından diğer ilgililer aleyhine üçüncü 
kişilerce yapılan icra takiplerinde de aynı kural kabul edilmiştir. Aynı maddeye eklenen 11 numaralı fıkra 
ile de, alacaklılar sıra cetvelinin kesinleşmesini beklemeden tasfiye masasına giren malların satışını sağla
mak için, tasfiyenin her safhasında satış yapılabileceği kuralı getirilmiş'tıir. 

Madde 3. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesine 3 numaralı 
fıkra eklenmiştir. 

Getirilen yeni hükümle, ilân edilen alacaklılar sıra cetveline karşı yapılan itirazlar üzerine veya tasfiye 
kurulunca resen farkına varılarak cetvelde yapılan değişikliklerin ve ilâvelerin de ayrıca ilân edilip edilme
yeceği hususu açıklığa kavuşturulmuştur. 

'Madde 4. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 19 uncu maddesi değiştirilmiştir. 
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Banka mevduat sertifikası, tahvil ve 'bunlara ait kuponlara 'bağlı alacaklar menkul kıymetler kurulu ile 
tasfiye kurullarına kaydedilememektedir. Ancak, menkul kıymetler kurulları teşkil olunup faaliyete geçme
den önce bankerden aldıkları anapara karşılığı mevduat sertifikası faiz kuponlarından vergi kesintisi ya
pılması dolayısıyla anaparalarını % 25 eksiği ile alabilenler için bugün vardığı noktada tasfiye işlemlerini 
aksatmadan bir çözüm getirmek amacıyla Ek 19 uncu maddede değişiklik yapılması gerekli görülmüştür. 

'Madde 5. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 46, 47, 48 49 ve 50 numaralı 
Ek maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 46. — Yasaya aykırı işlemlerin aynı zamanda alacaklıların haklarını da ihlâl eden işlemler 
olduğu açık olmakla beraber uygulamada duyulacak tereddütleri gidermek üzere bu hususun ayrıca düzen
lenmesinde fayda görülmüştür. 

Ek Madde 47. — icra ve İflas Kanununun 143 ve 251 inci maddeleri aciz belgesine ait hükümlerle il
gilidir. Bu madde, İcra ve İflas Kanununun aciz belgesiyle ilgili olan hükümleri esas alınarak hazırlanmış 
ancak bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Yeni düzenlemeye göre tasfiye kurullarınca verilecek aciz belgesi ilam hükmünde sayılmıştır. Aciz bel
gesine dayanılarak bankerler ve diğer sorumlular hakkında her zaman icra takibi yapılabilecek ve bu takip
lerde icra emrinin tebliği aranmayacaktır. Mirasçıların zamanaşımı itirazında 'bulunma haklan da kaldırıl
mıştır. Aciz belgesi ilâm mahiyetinde sayıldığından alacaklılar dilediği yer icra dairesinde takip yapabilece
ğinden, takip nedeniyle çıkacak uyuşmazlıkların çözümü için takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulun
duğu tetkik merciinin görevli olduğu hususu maddede ayrıca açıklığa kavuşturulmuştur. 

Yeni mal edinilmediğine dair itirazlar genel hükümlere göre çözümlenecek ve diğer itiraz ve şikayet
lerde olduğu gibi basit yargılama usulü hükümleri uygulanacaktır. 

Ek Madde 48. — Bankerlere veya diğer sorumlu kişilere ait olupta 'bunların ya da üçüncü kişilerin elin
de iken muhafaza tedbiri konulan eşya hakkında istihkak iddiasında bulunulduğu takdirde istihkak dava
sı iddia sahipleri tarafından tasfiye işlerini yürütmekle görevli olan mahkemede açılacaktır, icra ve İflas 
Kanununun iflâs hükümlerinde olduğu gibi mülkiyet dışında kalan diğer haklar için sıra cetveline itiraz 
davası açılması kuralı kabul edildiğinden istihkak iddiasının mülkiyet hakkına münhasır olduğu belirtil
miştir. 

İstihkak davasının reddedilmesi halinde başkaca şart aranmaksızın davacının resen tazminat ödemeye 
mahkum edilmesi esası getirilmiştir. 

EK Madde 49. -— İcra ve iflas Kanununun 166 ncı maddesine göre iflas dairesi iflas kararının kendisine 
bildirilmesi üzerine kararı derhal ilân eder. 194 üncü madde gereğince de «müstacel haller müstesna olmak 
üzere müflisin müddei ve müddeialeyh olduğu hukuk davaları durur ve ancak alacaklıların ikinci toplan
masından 10 gün sonra devam olunabilir.» 

Tasfiye kararından sonra karar görevli mahkemece tasfiye kurullarına bildirilmiş olmasına rağmen, 
ilanlar derhal yapılmamış ve işin niteliği itibariyle uzun sayılabilecek süreler geçmiştir, ilanların geciktirilme
si se'be'biyle tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerin taraf olduğu davalara devam olunmuş hatta bazıları 
da karara bağlanmıştır. Ayrıca, kararnmenin 3 üncü mddesine göre tasfiye kurulları alacaklılar toplantısı 
yerine geçtiğinden 194 üncü madde hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı konusu da tereddütlere neden 
olmuştur. 

Getirilen madde, bu hususları düzenleme, açıklığa kavuşturma amacı ile hazırlanmıştır. Kabul edilen 
kurallara göre; tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerin davacı ve davalı olduğu hukuk davaları tasfiye 
kararı ile duracak ve mahkemeler durumu resen tasfiye kurullarına bildireceklerdir. Davalara ancak bu 
bildirimden itibaren, bildirim yapılmamışsa alacaklılar sıra cetvelinin ilanından itibaren bir ay sonra de
vam edilebilecektir, ilan yapılmamış veya geç yapılmış olsa bile tasfiye kararından sonra yapılmış olan 
işlemler tasfiye masasına karşı geçersiz sayılacaktır. Ancak, hu maddenin yürürlüğe girmesi tarihine kadar 
karara 'bağlanmış olan işlerde yapılan işlemler kendiliğinden geçersiz sayılmayacak, tasfiye kurulları kararı 
kesinleşmemiş ise kararı temyiz edebileceklerdir. Ancak, başkaca 'bozma sebebinin bulunmaması halinde 
tasfiye kurulu temsilcisinin duruşmaya iştirak ettirilmemiş olması hali tek hasına bozma sebebi sayılma
yacaktır. 
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Bu hüküm 16 ncı maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendinde sayılan mal, hak ve alacaklarla ilgili dava

larda da uygulanacaktır. 
Şeref ve haysiyete tecavüzden, vücut üzerine ika olunan zarardan doğan tazminat davaları ile, evlen

me, ahvali şahsiye veya nafaka işlerine müteallik uyuşmazlıklar maddenin kapsamı dışında bırakılmıştır. 
'Maddenin ilk fıkrası hükmüne göre bankerin taraf olduğu davalarda banker taraf olma yeteneğini yi

tirmiş olduğundan, tasfiye kurulu tarafından temsil edilecektir. Diğer davalarda ise tasfiye kurulu davaya 
asli müda'hil olarak katılacaktır. 

Ek Madde 50. — Getirilen yeni hükümle, tasfiyesinin kaldırılmasını talep eden bankerlerin teminat sağ
lamalarını kolaylaştırmak ve tasfiye işlerini çabuklaştırmak için taşınmazlarını teminat gösteren üçüncü 
kişilerin taahhüdü nedeniyle görevli mahkemenin Tapu idaresine yazacağı yazının ipotek hükümlerini do
ğurması esası ve bu nedenle yapılacak işlemlerin vergi, resim ve harçtan muaf tutulmaları ka'bul edilmiş
tir. 

Madde 6 ve 7. — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

T.C. 
Başbakanlık. 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 31 Aralık 1982 

Sayı: K.K.T.D. 101-1/48/08314 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
«Ödeme Güçlüğü tçinde Bulunan Bankerlerin İşle imleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede 
yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyannea bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Gereğini nrz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Ödeme Güçlüğü tçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
bir maddesinin değiştirilmesine ilişkin 52 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 
13 Ocak 1982 tarih ve 2578 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkartılan 35 sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarnamede değişiklik yapan 45 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında ortaya çıkan yeni ih
tiyaçların karşılanması için yeni bir düzenlemeye gerek duyulduğundan bu Kanun Hükmünde Kararname ha
zırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 45 sayılı Kanun Hükmünde Karar

name ile eklenen Ek 33 üncü maddenin (a) fıkrasının dördüncü bendi değiştirilmiştir. 
Değişik hüküm, 45 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde menkul kıymet alım - satım faaliye

tinde bulunan kuruluşlara, acil ve olağanüstü durumlarda verilen avansların üç ay gibi tahdidi bir süre içeri
sinde kapatılmasının, kuruluşların yeni faaliyet düzenine intibaklarında ve tasarruf sahiplerinin haklarının ko
runması konusunda yaratabileceği sorunları gidermek amacını gütmektedir. Bu konuda Maliye Bakanlığına, 
zorunlu hallerde bir yılı aşmamak üzere süre uzatma yetkisi tanınmakla, bugüne kadar verilmiş olan avans
ların kapatılmasından doğabilecek sorunlar da önlenmiş olmaktadır . 

Madde 2. ve 3. — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 530) 



— 28 — 

T.C. 
Başbakanlık ' 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 13 Ocak 1982 

Sayı: K.K.T.D. 101-1149101237 

DANLŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmün
de Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir örneği ek
te gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin 35 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 

13 Ocak 1982 tarih ve 2578 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkartılan 14 Ocak 1982 tarih ve 35 sayılı 
Kanun 'Hükmünde Kararname ve bu Kararnamede değişiklik yapan kararnamelerle, ödeme güçlüğü içinde 
bulunan bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi, gereken hallerde tasfiyelerinin yapılması ve bankerlere para 
yatıranların haklarının güvence altına alınması amacına yönelik yeterli kurallar getirilmiş ve işler başarı ile 
yürütülmüştür. Ancak uygulamada ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanması, tereddütlerin giderilmesi, 
alacaklıara yeni güvenceler sağlanması ve tasfiye işlemlerinin da'ha da hızlandırılması için yeni düzenlemelere 
gerek duyulmakla bu Kararnamenin çıkartılması yoluna gidilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin değişik 4 numa
ralı fıkrasına bir hüküm eklenmiş ve değişik 10 numaralı fıkrası değiştirilmiştir. 

Maddeye eklenen hükümle, tasfiye kurullarının masa adına yapacakları icra takiplerinin süratle bitiril
mesi için Adalet 'Bakanlığınca İstanbul ve Ankara'da birer icra ve iflas dairesinin görevlendirilmesi ve bu 
icra ve iflas dairelerinin il belediye sınırları içinde yetkili olması esasları getirilmiştir. Maddenin 10 uncu 
fıkrasında yapılan değişiklikle de. tasfiye kurulu başkan ve üyeleri ile uzman ve diğer çalışanların görevleri 
sırasında veya görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı ve yine görevleri sırasında veya görevleri 
ile ilgili olmak kaydıyla kendilerine karşı suç işlendiğinde devlet memuru sayılmışlardır. Ayrıca bunlar hak
kında kovuşturma yapılabilmesi, bağlı bulundukları görevli mahkemenin iznine tabi olduğu esası getirilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin değişik 2 nu
maralı fıkrası değiştirilmiştir, 

Yapılan değişiklikle, İcra ve İflas Kanununun 277 ve onu izleyen maddelerine göre iptal konusu olabi
lecek işlemlerle ilgili mal ve haklar: hakkında evvelce tanınmış olan süre içerisinde iptal davası açılabilme
si, tasfiye kurullarının işlerinin çokluğu nedeniyle mümkün olamayacağı görüldüğünden (3) aylık dava süresi 
(9) aya çıkarılmıştır. 

Madde 3. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 3 numaralı fık
rası değiştirilmiştir. 
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Yapılan değişiklikle, bankere borçlu olanların aylık % 10 oranında temerrüt faizi ödemekle sorumlu 
tutulmaları nedeniyle borçlarını ödeyemez duruma düştükleri görüldüğünden, özellikle tasfiye masasına biran 
önce para girmesini temin amacı ile faiz oranı ödeme süresine göre saptanmıştır. Ayrıca borçlunun tasfiyeye 
tabi banker olması halinde, tasfiye tarihinden itibaren hesaplanacak faizin alacaklı bankerin tasfiye masası
na ödenmesinde 18 inci maddenin birinci fıkrasındaki sıra ve esaslara göre işlem yapılması kuralı getirilmiş
tir. 

Madde 4. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 2, 4 ve 5 
numaralı fıkraları değiştirilmiş ve maddeye 6, 7 ve 8 numaralı fıkralar eklenmiştir. 

Tasfiye planı, borcun ödenmesi şeklini, ödemeyi sağlayacak gelir şekillerini ve teminatları gösteren bel
gedir. Mahkeme bu belge üzerinde inceleme yaparak tasfiye talebinin kabul veya reddine karar verecektir. 
Bankerin mal varlığına el konulmuş bulunduğundan banka teminat maktubu getirmesi beklenemez. Bu sebep
ten kararnamede (sağlam teminat) sözleri kullanılarak teminatın türünün takdiri mahkemeye bırakılmıştır. 
Ancak, banker tarafından yeterli ve sağlam görülen teminat mahkemece yeterli ve sağlam bulunmayabi
lir. Ayrıca, ödeme şeklinde de bazı değişiklikler yapılmakla tasfiye planı kabul edilebilecek şekle dönüşebi
lir. Bu yüzden mahkeme teminatı yeterli ve sağlam görmediği, ödeme şeklinde değişiklik öngördüğü, bazı 
işlemlerde noksanlık bulunduğu takdirde bunların tamamlanması için bankere mehil verebilmelidir. 

Aksi halde tasfiye planının hangi hallerde kabul edileceği hususunda tespit edilmiş ölçüler bulunmadı
ğından ekseri taleplerin reddi gerekecektir. Bu yüzden maddede gerekli değişiklik yapılmıştır. Görevli mah
kemelerce maddede yapılan değişiklik doğrultusunda kararlar verildiğinden uygulama yasalaştırılmış ve 
böylece kararların ters sonuçlan önlenmiş olmaktadır. 

10 uncu maddenin 4 üncü fıkrasına göre tasfiyenin kaldırılması kararının kesinleşmesi üzerine ödeme pla
nının icra dairesine gönderilmesi gerekmektedir.; Maddenin 4 ve 5 inci fıkraları tasfiye kurullarının işlem
lerini kısa zamanda bitirebileoekleri görüşü ile hazırlanmıştı. Tasfiye kurullarının işlerinin uzayacağı an
laşıldığından ödeme planının uygulanması ile ilgili işlemlerin tasfiye kurullarınca yürütülmesi kabul edilmiş, 
maddede buna göre değişiklik yapılmıştır. 

Tasfiye planına göre ödenmesi gereken borcun, gelirlerden ve teminat dışında kalan malların satışından kar
şılanması kuralı kabul edilmiştir. Ancak, gerektiğinde borcun teminat olarak gösterilen malın satış bedeli 
ile de karşılanması kabul edilmelidir. Ayrıca çalışıp gelir temin edebilmek için bir kısım teminatın çözülmesi de 
gerekebilir. Bu yüzden teminat olarak gösterilen bir kısım malların alacakların menfaati tehlikeye düşü-
rülmemek şartıyla serbest bırakılma kuralı kabul edilmiştir. 

Tasfiyenin kaldırılabilmesi için bütün borç için sağlam teminat gösterilmesi gerekir. Teminat gösterildi
ğinden dolayı da bankerin teminat dışında kalan malları ile diğer sorumluların mallan üzerindeki muhafaza 
tedbirlerinin kalkması gerekir. Maddeye bu konuda açıklık getirildiği gibi, bankere borçlu olanların mal
ları üzerine konulmuş olan tedbirlerin de ne zaman kalkacağı hususu düzenlenmiştir. 

Fuzulî taleplerle ödemelerin gecikmesini önlemek amacıyla tasfiyenin kaldırılması isteği ile ödeme planın
dan ve üçüncü kişilerin de gösterdikleri teminattan vazgeçemeyecekleri (kuralı kabul edilmiştir. 

'Madde 5. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Görevli mahkemeler ile tasfiye kurulları ve uzman elemanların isteyecekleri bilgileri vermekle mükellef 

olan ilgili merci ve kişilerin, istenilen belgelerin onaylı örneğini de vermek zorunda olup olmadıkları konu
sunda uygulamada görülen tereddütlerin giderilmesi bakımından maddede konuya açıklık getirici değişiklik 
yapılmıştır. 

Madde 6. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin değişik 1 nu
maralı fıkrası değiştirilmiştir. 

Yapılan değişiklikle, bazı yanlış anlamalara neden olduğundan maddenin düzenlenme şekli değiştirilmiş, 
ayrıca menfi tespit ve istirdat davaları ile borç senetlerinin karşılıksız değiştirilmesi hususundaki düzenleme
lerin yer aldığı Ek maddeye göre açılacak davalar üzerine verilecek kararların da temyiz edilebileceği kabul 
edilmiştir. Tasfiye kurullarının kararlarına karşı yapılan şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kararlar için 
tanınan temyiz hakkı gereksiz brşvurulara neden olduğundan bunlarla ilgili kararların temyizini mümkün 
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kılan hüküm maddeden çıkartılmış ve tasfiyenin kaldırılması kararlarının resen temyize taibi olması kuralı 
getirilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin 4, 6, 7 ve 
10 numaralı fıkraları değiştirilmiştir. 

Yapılan değişikliklerde, malın bulunduğu yer icra dairelerince istinabe suretiyle yapılan satışlarda da 
malın değerinin tespitinin ilgili tasfiye kurulu tarafından yaptırılması esası getirilmiş ve ayrıca, tasfiye ku
rullarının bilirkişiler tarafından takdir olunan değerleri yeterli görmemeleri halinde uygulanacak yöntem tes
pit olunmuştur. 

Madde 8. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin 1 numaralı 
fıkrasına (e) bendi olarak yeni bir hüküm eklenmiştir. 

Eklenen hükümle, bankerlerin mal ve paralarının yanlarında çalıştırdıkları kişilere kaçırdıkları tespit 
edildiğinden, gerçek ve tüzel'kişi bankerlerin bu kişilerle 14 Ocak 1982 tarihinden geriye doğru 2 yıl içinde 
ivazlı veya ivazsız olarak yaptıkları mal ve para kaçıran tasarrufları geçersiz sayılmıştır. 

Madde 9. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin değişik 1 nu
maralı fıkrası değiştirilmiştir. 

Yapılan değişiklikle, yayımları süreye tabi olmayanjbankerler arasındaki alacakların, alacaklı bankerin 
tasfiye kuruluna intikalinin veya tespitinin, borçlu bankerin normal alacaklılarının taibi olduğu yazım süresin
den sonra olması veya her iki bankerden en az birisinin beyanında yer almamış olması durumunda sonradan 
yazdırılan böylesine bir alacağın, muvazaalı olması muhtemel bulunduğundan diğer alacaklıların ve Hazi
nenin mağdur edilmemesi bakımından harç, vergi ve resim gibi devlet alacaklarından sonraki sırada yer al
ması kuralı getirilmiştir. 

Madde 10. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 29 uncu maddesinin beşinci 
fıkrası değiştirilmiştir. 

35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 45 sayılı Kararname ile eklenen Ek 29 uncu maddenin Sermaye 
Piyasası Kuruluna asgarî iskonto haddinin belirlenmesi konusunda verdiği yetkinin, bankerlerin mevzuatın 
yasakladığı taahhüt işlemlerine girişmelerini önlemediği anlaşılmıştır. 

Maddede yapılan değişiklikle, iskontolu alım - satım işlemlerinin bir 'bütün olarak düzenlenmesi ve bütün 
kuruluşların taahhütten arındırılarak borsanın oluşmasına zemin hazırlamak üzere Sermaye Piyasası Kuru
luna genel bir yetki verilmiş; böylece uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır. 

İMadde 11. — ıBu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 33 üncü maddesinin (a) fık
rasının birinci bendi değiştirilmiştir. 

35 sayılı Kanun Hükmünde .Kararnameye 45 sayılı Kararname ile eklenen Ek 33 üncü maddenin (a) tik 
rasında, Fondan aylık ödemelerin karşılanabileceği hükmü açıkça yer almamaktadır. Buna karşılık Ek 30 uncu 
maddede aracı kuruluşlarca daha önce taahhüt edilmiş aylık ödemelerin yapılmasına devam olunacağı hükmü 
yer almıştır., 'Aylık ödemelerin Fondan karşılanmaması durumunda temel amaç olan «tasarruf sahiplerinin 
haklarının korunması» gerçekleşemeyeceğinden, yapılan değişiklikle Ek 30 uncu maddeye atıf yapılarak uygula
maya açıklık getirilmek istenmiştir. 

Madde Il!2. — IBu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 36 ncı maddesi değiştirilmiş
tir. 

Tebligatlarla ilgili bu maddede yapılan değişiklikle, maddede sayılan ilgililerin borç bildirme dilekçelerinin 
yanı sıra ısenetlerdeki adreslerinin de tebligata esas adres olarak kullanılmasının mümkün olduğu belirtilerek 
uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi sağlanmıştır. 

Madde 13. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 38 inci maddesi değiştirilmiş
tir. 

(Avukatlık ücreti ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı bu maddede yapılan değişiklikle, tasfiye kurullarının 
kararlarına ilişkin şikayet ve itiraz davalarında değere bakılmaksızın maktu avukatlık ücretine hükmolunaca-
ğı esası getirilmek suretiyle kaybedilen bu tür davalar nedeniyle tasfiye kurulunun fazla maddî külfete gir
mesi önlenmiştir. Ayrıca tasfiye kurullarına yazdırılan 5 milyon lira ve daha fazla olan alacağın isbatı için 
tasfiye kurulu kanunî hasım gösterilmek suretiyle açılan davalara sebebiyet vermesi sözkonusu olmayan tasfiye 
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kurulu aleyhine avukatlık ücreti hükmolunamayacağı vurgulanmak suretiyle bu hususa açıklık getirilmiştir. 
Madde 14. — İBu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 39 uncu maddesi değiştiril

miştir. 
Yapılan değişiklikle, bankerin borcunu yazım süresi geçtikten sonra ödeyen kefilin alacağının tasfiyenin 

kapatılmasına kadar yazılmasına imkân sağlanmak suretiyle bu durumdaki alacaklıların mağduriyeti önlen
miştir. 

Madde 15. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 'Ek 44 üncü maddesinin 1 ve 4 
numaralı fıkraları değiştirilmiştir. 

'Maddenin birinci ifıkrasında yapılan değişiklikle, aynı bankerden olupta dava açılmak suretiyle ispatı 
gereken 5 milyon lira ve daha fazla alacağın anapara alacağı olduğu vurgulanmak suretiyle bu konudaki te
reddütler giderilmiştir. Dördüncü fıkrada yapılan değişiklikle de, resmî kurum ve kuruluşların bankerler
den olan alacaklarının isbata tabi olmaması esası getirilmiştir. 

Madde 16. — Bu madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 
ve 60 numaralı Ek maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 51. — Tasfiye Kurulları başkan ve üyelerinin, sonradan çıkan Kararnamelerde yetkili kılındık
ları hususlarda daha önce yaptıkları işlemler ile aldıkları tetbirler nedeniyle sorumlu tutulmamaları esası geti
rilmek suretiyle bunların yetkisiz bulundukları dönemde alacaklıların yararının korunması veya başkaca hak
lı ve zorunlu nedenlerle yaptıkları işlemleri meşru kılınmıştır. 

Ek Madde 52. — 16 ncı maddeye göre, ortak yönetici, denetçi ve müdürlere ait şahsî mal, hak ve alacak
lar da tasfiye masasına girmekte dolayısıyla sermaye şirketi ortakları ile diğer sorumluları Ticaret Kanunu 
Hükümlerinden farklı olarak şahsi malları ile sorumlu tutulmaktadırlar. Bu hükmün amacı kötü niyetli dav
ranışlarla masa mevcudunu azaltanların, masadan mal kaçıranların sorumlu tutulmalarına matuftur. Ancak, 
bazı yönetici, denetçi ve müdürler bu sıfatlarını kazanmalarından kısa süre sonra tasfiyeye gidilmiş dolayrsiyla 
bu kişiler tüzelkişiliğin suiniyetli hareketlerine iştirak etmemişlerdir. Bu yüzden bu kişilerin bütün şahsi mal
ları ile sorumlu tutulmaları hak ve adalete uygun olmayacağından bunların durumu yeniden düzenlenmiştir. 

Ek Madde 53. — Bankere borçlu olanların bir çoğunun, borçlarını ödemedikleri gibi teminat dahi gös
termedikleri ve hatta muvazaalı tasarrufları ile mal ve paralarını kaçırdıkları tespit edildiğinden, bu durum
da olanlar bakımından ilgili tasfiye kurulunun başvurusu üzerine görevli mahkemece kararnamenin geçersiz' 
tasarruflarla ilgili 14 üncü maddesi hükmünün uygulanmasına karar verilmesi mümkün kılınmak suretiyle ban
kerin alacaklarının kolaylıkla tahsili imkânı getirilmiştir. Ancak geçersizlik, borcun doğumundan sonraki ta
sarruflara münhasır kılınmış ve 14 üncü maddenin 1 numaralı fıkrasının bentlerinde sayılanlar dışında ka
lan üçüncü kişilerle yapılan ivazlı tasarruflar kapsama alınmamıştır. Ayrıca, geçersiz tasarruflarından yarar
lanmış olanların edindikleri menfaatleri ellerinden çıkarmış olmaları halinde de bu menfaatin değeri tutarında 
kişisel malları ile tasfiye kuruluna karşı sorumlu olacakları ve geçersiz tasarruflarla borçluya dönen mal, hak 
ve alacakların ve bunların tüm şahsî mal, hak ve alacaklarının tasfiye masasına gireceği esasları getirilmek
le alacağın tahsil imkânı daha da genişletilmiştir. 

Ek Madde 54. — Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin tasfiye işlemlerinin çabuklaştırılmasını te
min için tasfiye ile ilgili dava ve takiplere, mahkeme ve icra daireleri tarafından öncelik verileceği ve ivedilik
le yürütüleceği esası getirilmiştir. 

Ek Madde 55. — 14 Ocak 1982 tarihinden önce iflasına karar verilip de İcra ve iflas Kanununun 196 
ncı maddesi hükmü uyarınca borçları bakımından faiz uygulaması kesilen bankerin sonradan tasfiyesine karar 
verilmesi halinde, iflasına karar verilen ve verilmeyen bankerlerin alacaklıları arasında bir farklılık yaratma
mak için, kesinleşmiş mahkeme kararı da olsa tasfiye tarihine kadar faiz işlemesini sağlayıcı bir düzenleme 
getirilmiştir. 

Ek Madde 56. — Faiz karşılığı para toplayan gerçek ve tüzelkişilerle bunların ortaklarının bu borçları ne-% 

deniyle alacaklılara verdikleri senetlerin, tasfiyesine karar verilen gerçek ve tüzelkişi bankerlerin düzenledik
leri borç senetleri ile değiştirildiğinin ilgili tasfiye kurulu veya alacaklılardan birinin açacağı dava sonunda mah
kemece sabit görülmesi ve bu senetlerin bedelinin de mal veya para olarak devredildiğinin ilk senetten borç
lu olan davalılar tarafından ispat edilememesi halinde bunların bütün mal varlıkları ile sorumlu tutulmaları ve 
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haklarında Kararnamenin geçersiz tasarruflarla ilgili 14 üncü maddesi hükümlerinin uygulanması esası getiril
mek suretiyle hileli bir şekilde aldatılan alacaklıların hakları güvence altına alınmıştır. Sorumluluk iddiası 
ile haklarında dava açılanların, değiştirdikleri senetlerin bedelini de devrettiklerini ispat etmeleri halinde soj 

rumluluktan kurtulmaları mümkün kılınmış ise de, gelişigüzel ve gerçek dışı ispat yoluna gidilmesinin 
önlenmesi için ispatın, noterlikte resen düzenlenmiş veya onaylanmış olan ya da bir resmî işleme esas alınmış 
olan belgeleri ifade edecek şekilde «tevsik edilmiş» belgelerle olması kuralına da maddede yer verilmiştir. 

Ek Madde 57. — Kararnamenin 14 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına eklenen (e) bendi ile gerçek 
ve tüzelkişi bankerlerin yanlarında çalıştırdıkları kişilerle yaptıkları tasarruflar da geçersiz kılındığından gerek 
bankerlerin ve gerekse yanında çalıştırdıkları kişilerin bu geçersiz tasarrufları beyan etmelerinin şekli ve za
manı ile bunların diğer sorumluluklarının gösterilmesi için bu madde düzenlenmiştir. 

Ek Madde 58. — Banker tasfiye işlemlerinin özelliği dikkate alınarak tasfiye kurullarını vergi kanunların
da yer alan tasfiye hükümlerinin ayrıntılı işlemlerine muhatap etmemek üzere madde ile bu konuda özel bir 
düzenleme getirilmiştir. 

Maddeye göre tasfiye kurulları tasfiye sonunda düzenlenecek son rapor dışında vergi kanunlarında öngö
rülen defterleri tutmayacak, bütün tasfiye dönemini kapsamak üzere tasfiye kapandıktan sonra tek bir tasfiye 
beyannamesi vermek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaktır. 

Ek Madde 59. — Tasfiye kurulları gerek işlerinin yoğunluğu gerek vergi kanunlarının kendilerine yük
lediği ödevlerin neler olduğunu bilen elemanlara sahip olmadığı için bazı vergi cezalarına muhatap olmuştur. 
Düzenlenen madde ile evvelce yerine getirilememiş ödevlerin yerine getirilmesi için yeni bir süre tanınmış ve ke
silen cezaların terkini öngörülmüş; ayrıca, bundan sonra bu ödevlerin yerine getirilmesi konusunda tasfiye ku
rullarına yeni bir süre alma imkânı tanınmıştır. 

Ek Madde 60. — Bankerin ortak oldukları adî ve ticarî şirketlerdeki payının en seri şekilde tasfiye ma
sasına intikalini sağlamak için özel ödeme koşullan öngörülmüştür. Tasfiyeye tabi bankerin hissesinin bu 
koşullar çerçevesinde ödenmemesi halinde icra takibi yolu ile tahsile imkân verildiği gibi, bankerin şirketteki 
payının şirket sermayesinin % 50'sinden fazla olması durumunda görevli mahkemenin kararı ile 35 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde şirketin tasfiyesi yoluna gidilmesi de mümkün kılınmıştır. 
Kooperatif şirketlerin özelliği bakımından korunması uygun bulunduğundan tasfiye hükümlerinin dışında bıra
kılmışlardır. 

Ek Madde 61. — 40 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mevduat sertifikaları bakımından vazedilen 
tasfiye sistemi, mevduat sertifikalarının azamî 1 yıl vade ile çıkarıldığı varsayımına dayanmaktadır. Kararna
menin çıkmasından sonra, bazı bankalarca çıkarılan ve tasfiyelerine karar verilen bankerler aracılığı ile pa-
zarlanan mevduat sertifikalarının 2 yıl vade ile çıkarıldığı anlaşılmıştır. Bu tür mevduat sertifikalarının 1 yıl 
vadeli olanlarla dengelenmesi için vadelerinin 1 misli uzatılması gerekmekte, ancak bu halde değiştirme sure
tiyle verilen mevduat sertifikalarının vadeleri Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre azamî süre 
olan 2 yılı aşmaktadır, 

Yeni madde ile 1 ve 2 yıl vadeli sertifikalar arasındaki dengenin sağlanabilmesi için, 2 yıllık süre içinde 
kalınmakla birlikte, 2 yılı aşan sürelere tekabül eden fark yüklerinin tasfiye masasından istenmesi öngörül
müştür. 

Madde 17 ve 18. — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin işlemleri Hakkında; 13.1.1982 Tarih ve 2578 sayılı Yetki Ka
nununa dayanılarak çıkarılan, 14.1.1982 Tarih ve 35 sayılı, 18.2.1982 tarih ve 37 sayılı, 30.3.1982 tarih ve 
38 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler geçen yasama döneminde birleştirilerek ^Sıra Sayısı 159), daha 
sonra 22.6.1982 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan «35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilme
sine ve Bu Kararnameye iki madde eklenmesine ilişkin 39 sayılı Kanun Hükmünde Kararname» münferiden 
(Sıra Sayısı 174) tedvin edilerek rapora bağlanmış ve fakat yeni yasama döneminde komisyonumuzca, içtüzü
ğün 43 üncü maddesi gereğince yeniden incelemeye tabi tutulmuş ve tekabbül edilerek Genel Kurula sunul
muştur. 

Ancak Genel Kurulun 10.1.1983 Tarihli 40 inci Birleşiminde 2578 sayılı Yetki Kanununun süresi içeri
sinde çıkarılan ve çıkarılması muhtemel olan Kanun Hükmünde Kararnamelerin Birleştirilerek incelenmesi 
gerekçesi ile Komisyonumuza iade edilmiştir. 

Nitekim sonuncusu, Yetki Kanunu süresinin son günü olan 13 Ocak 1983 Tarihli Resmî Gazetede yayım
lanan 53 sayılı Kanun Hükmünde Kararname olmak üzere 4ö, 42, 43, 45, 48, 50, 52 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameler yürürlüğe girmiştir. 

Komisyonumuz tek metin haline getirerek inceleyebilecek duruma geldikten sonra; 5.5.1983, 10.5.1983, 
12.5.1983, 16.5.1983, 31.5.1983, 2.6.1983, 8.6.1983, 14.6.1983 ve 16.6.1983 tarihli birleşimlerinde bu 12 adet ka
rarnameyi Hükümet ve tali komisyonlar temsilcilerinin katılmalarıyla incelemelerini sürdürmüş ve aşağıdaki 
değişikliklerle tedvin etmiştir. 

1. Kanun tekniğine uygun olması bakımından m tinde geçen «Kanun Hükmünde Kararname» deyimleri 
yerine «Kanun» kelimesi kullanılmıştır. 

2. Birleştirilerek incelenen 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43,45, 48 50, 52 ve 53 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerle ilgili bu Kanuna «Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin işlemleri Hakkında 35, 37, 38, 39, 40, 
42, 43, 45, 48, 50, 52, 53 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun» 
başlığının konulması kararlaştırılmıştır. 

3. (Banker sayılacak diğer kuruluşları öngören Ek 6 ncı maddenin 3 üncü fıkra olarak 1 inci maddede 
yer alması benimsenmiş ve 1 inci maddenin mevcut 3 üncü fıkrasının 4 üncü fıkra olması uygun bulun
muştur. 

4. 2, 3 ve 4 üncü maddeler Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
5. 5 inci maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen süre, Ek madde 4 ile değiştirildiğinden, Ek 4 üncü madde 

metinden çıkartılarak, öngördüğü süre bu fıkrada tedvin edilmiştir. 
Bu maddenin 3 üncü fıkrasında öngörülen beyan hükümlülüğüne «Borç, Malvarlığı» farkının beyanı da ek

lenmiş, ancak esneklik tanınabilmek için bu beyan, «Bakanlar Kurulunca tespit edilecek usûl ve şartlar çerçe
vesinde olmak üzere» Tasfiye Kurullarının yetkisine bırakılmıştır. 

Ek 3 üncü maddede öngörülen, yönetici tabirinin müdürleri de kapsaması hükmü, bu Ek madde metinden 
çıkartılarak, 5 inci maddenin 4-6 ncı fıkralarına «»Müdür» kelimesi konularak tedvin edilmiştir. Ayrıca 4 üncü 
fıkradaki «ise» edatı yerine, ifadeye açıklık kazandırmak için «de aynı süre içinde» deyimi konulmuştur. 

Komisyonumuz maddenin S inci fıkrasında daha önce kabul etmiş olduğu metni benimsemiştir. 
Ek 1 inci maddenin 1 inci fıkrası, ilgili hüküm niteliğinde olduğundan, 5 inci maddeye 10 uncu fıkra ola

rak eklenmiştir. 
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6. 6 ncı maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen süre, metinden çıkartılan Ek 2 nci maddenin 2 nci fıkra
sındaki yeni süreye göre yeniden düzenlenmiştir. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki «Başvurabilirler» kelimesi 
zorunluluğu öngörmesi için «Başvururlar» şeklinde değiştirilmiştir. Metinden çıkartılan Ek 1 inci maddenin 
2 nci fıkrası, 6 ncı maddeye 4 üncü fıkra olarak eklenmiştir. 

7. Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
8. Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının son cümlesi, metnimizin 22 nci 

maddesinde yeniden düzenlendiğinden, metinden çıkartılmıştır. 
9. Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
10. 10 uncu maddenin 8 inci fıkrasına, 3 üncü kişilerin gösterdikleri teminatın iadesiyle ilgili bir açıkla

ma getirilmiştir. 
11. Kanun Hükmünde Kararnamenin '11-16 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
12. Metinde yer alması yararlı görülmeyen Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 ve 19 uncu maddelerinin 

çıkartılmaları kararlaştırılmıştır. 
13. Kanun Hükmünde Kararnamenin aynen benimsenen 18, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri, 17, 18, 19, 

20 ve 21 inci maddeleri olarak tedvin edilmiştir. 
14. Kanun Hükmünde Kararnamenin, 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının son cümlesi, Ek 1 inci madde

nin 3 üncü fıkrası ve Ek 51 inci madde hükümleri göz önüne alınarak, «sorumluluk» başlığı altında, 22 nci 
madde olarak düzenlenmiştir. 

15. Ek maddeler; 5, 7, 8, 9, 11, 12, 1'3 ve 15, sırasıyla 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 ve 32 nci maddeler ola
rak aynen benimsenmiştir. 

16. Ek 10 uncu madde, 2 nci fıkrada ifade açıklığı getiren değişiklikle 27 nci madde olarak 'benimsenmiş
tir. 

17. Ek 14 üncü madde 31 inci maddenin 1 inci fıkrası, Ek 61 inci madde de 2 nci fıkrası olarak benimsen
miştir. 

18. Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 19 uncu maddesi, a ve b bentleri birleştirilerek 33 üncü madde 
olarak benimsenmiştir. 

19- Ek 20, 21, 22, 23, 25 ve 27 nci maddeler, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci maddeler olarak aynen benim
senmiştir. 

20. Ek 24 ve 26 ncı maddeler birleştirilerek, 318 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
21. Menkul kıymet alım satımı faaliyetinde bulunacak kuruluşlarla ilgili I sayılı listeye Maliye ^Bakanlı

ğının yeni kuruluşlar eklemesine yetki veren bir fıkra eklenmesiyle Ek 28 inci madde, 41 inci madde olarak 
benimsenmiştir. 

22. Ek 29, 30, 3'1, 32, 33, 34, 46, 16, 17, 52, 43, 57, 35, 55, 56, 44, 45, 48, 50, 49, 53, 60, 3'6, 37, 38, 39, 
41, 42, 47, 58, 59, 40, 54, 18 inci maddeler, sırasıyla 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, Öl, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, ve 75 inci maddeler olarak, bazı küçük imla 
düzeltmeleri ve gerektiği yerlerde «Kanun Hükmünde Kararname» yerine tarih konulması dışında aynen be
nimsenmiştir. 

23. Geçici 1 ve 2 nci maddeler aynen benimsenmiştir. 
24. Yürürlükle ilgili 76 ncı madde, ilgili Kanun Hükmünde Kararnamelerin yürürlük tarihlerine de 

atıfta bulunularak tedvin edilmiştir., 
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25. Yürütme ile ilgili 77 nci madde aynen benimsenmiştir. 
tşbu Raporumuz gereği için Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Takip sistemi ile ilgili söz hakkım 
saklıdır 

İsmail ŞENGÜN 
Üye 

Bu kanunda sözcü 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdı ÖZER 
Üye 

Recai BATURALP 
'Başkanvekili 

Avni Şahin 
Kâtip 

İmzada bulunamadı 

H. Erdoğan GÜREL 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

Ödeme Güçlüğü tçinde Bulunan Bankerlerin işlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı : KHK/35 : 
ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi 13 „ 1 , 1982 tarihli ve 2578 sayılı 

Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 14 , 1! . 1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Konu ve Tanım : 

MADDE 1. — 
1< ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 

göre tasfiye edilir. 
2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında banker deyimi; Bankalar Kanununa tabi ku

ruluşlar ile özel kanunlarına göre mevduat kabul etme, ödünç para verme ve menkul kıymetler alım ve satı
mı ile iştigal etmeye yetkili kılınan kuruluşlar dışında kalan; 

a) Bu işleri yapmak üzere daha önce bir merciden izin almış olan, 
b) veya böyle bir izin almamış olmasına rağmen statüsünde bu işlerle uğraşacağı kayıtlı bulunan, 
c) veya basın, radyo, televizyon veya diğer yollardan yapmış oldukları ilan ve reklamlarla bu faaliyet

lerini halka duyuran ve bu suretle menfaat vaad ederek yükümlülük altına giren, 
d) veya münhasıran menkul kııymdt alım ve satım işleri ile uğraşan gerçek ve tüzelkişileri ifade eder. 
3. Türk Ticaret Kanununa uygun olarak kendi adına tahvil ve hisse senedi ihraç eden kuruluşların sö

zü edilen ihraç işlemleri bankerlik faaliyeti sayılmaz. 

Görevli Mahkemeler : 

MADDE 2.— 
İ\ Ankara, İstanbul ve İzmir'de, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek bir veya 

birden fazla Ticaret Mahkemesi bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre tasfiye işlemlerini yapmakla gö
revlidir. 

2. Gerektiğinde, yukarıda sayılanlar dışında kalan illerde de bu işlemleri yapmakla görevlendirilecek 
mahkemeler, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir. 

Tasfiye Kurulu : 

MADDE 3. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre tasfiye işlerini yürütmek üzere görevli mahkeme nezdinde 

bir veya gerektiğinde birden fazla tasfiye kurulu teşkil edilir. 
2. Tasfiye Kurulu, Başbakanlıkça uzman kişiler arasından belirlenecek iki ve görevli mahkemece seçile

cek bir hukukçu üyeden oluşur. 
3. Tasfiye Kurulu üyelerine bu görevleri için verilecek ücret, Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilir. 
4. Tasfiye Kurulu, İcra ve tflas Kanununda yazılı iflas idaresi ve alacaklılar toplantısı görev ve yet

kilerine sahiptir. Ancak, sulh olma işlemleri, bir davanın açılıp açılmaması konusundaki kararlar, İcra ve 
İflas Kanununun 210 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre alınacak tedbirler, pazarükla satış kararlan ve 
pay cetveli düzenlenmesi işlemleri mahkemenin onayına tabidir. 

Diğer Görevliler : 

MADDE 4.— 
1, Gerekli görülecek araştırma ve incelemelerin yapılması için Mahkeme nezdinde Bakanlıklar ve Ka

mu İktisadî Teşebbüslerince yeter sayıda personel görevlendirilebilir* 
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2< Görevli Mahkeme ihtiyaç duyduğu personel için Adalet Bakanlığı aracılığı ile Başbakanlığa başvu
rur, 

Bankerlerin Başvurusu ve Beyan Yükümlülüğü : 

MADDE 5. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tasfiye isteyen bankerlerin, görevlendirilecek 

mahkemelerin Resmî Gazetede ilan edilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde muamele merkezlerinin bu
lunduğu mahaldeki görevli Mahkemeye başvurmalan gerekir. Başvuru dilekçesinde bankerler, yönetici, de
netçi, müdür ve ortaklarının isim ve adreslerini de bildirmek zorundadırlar. 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte konkordatonun tasdiki kararı kesinleşmemiş 
veya konkordato talebi reddedilmiş veya haklarında iflas kararı verilmiş olan bankerler mahkemeye baş
vurma zorundadırlar. 

3. Bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde verecekleri bir beyanname ile halen alacak 
ve borç ilişkisi içinde bulunduğu gerçek ve tüzelkişilerin, mümkün ise adreslerini de gösteren bir listesini, 
aldıkları ve verdikleri para miktarlarım, anlaştıkları vade, faiz oranı, sair menfaat, anapara ve faizden yapılan 
ödemeleri ve kalan miktarları, bütün belge ve dayanakları ile beraber mahkemeye bildirmek zorundadırlar. 

4. Gerçek kişi bankerler kendilerine, eşlerine, usul ve füruuna yönetici olarak çalıştırdığı kişilere, tüzel
kişi bankerler ise, tüzelkişiliğe ve bunların ortakları ile, yönetici ve deneticilerine, bunlar da kendileri ile 
eşlerine ve usul ve füruuna ait taşınmaz mal ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşınır mal, hak ve menkul kıy
metleri bildirmekle yükümlüdürler, 

5. Ayrıca Bankerler : 

îi Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önceki iki yıl içinde üçüncü şahıslar ile 
eşlerine, usul ve füruu ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarına ivazlı veya ivaz
sız olarak devrettikleri mal veya temin ettikleri her türlü hak ve menfaatleri, 

2. Bankerlik yapanlar tüzelkişi iseler, bu tüzelkişiliğe, bunların ortaklarına yönetici ve denetçilerine, 
bunları da kendilerine, eşlerine usul ve füruuna ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî 
hısımlarına ivazlı veya ivazsız olarak devrettikleri veya temin ettikleri taşınmaz mal, haczi caiz olan taşınır 
mal, hak ve menkul kıymetleri de, 

Beyan etmekle yükümlüdürler. 
6. Gerçek kişi bankerler, kendileri ve yöneticileri, tüzelkişi bankerler ise ortakları, yönetici ve denetçi

leri, resmen veya fiilen bankerlik faaliyetine başladıktan sonra boşanmış oldukları eşleri için de yukardaki 
(4) ve (5.1), (5.2) fıkraları hükümleri uyarınca beyanda bulunmak zorundadırlar. 

7. Ölü, kaçak veya gaipliğine karar verilmiş bankerler hakkında bunların kanunî mirasçıları, varsa or
takları, yöneticileri ve denetçileri 1 inci fıkrada yazılı süre içinde, tasfiye için mahkemeye başvururlar ve 
diğer bentlerde hüküm altına alınan beyan mükellefiyetini yerine getirirler. 

8. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde tasfiye halinde girmiş bulunan bankerler için 
yukarıda öngörülen mükellefiyetler, tasfiye memurlarınca da yerine getirilir. Ancak bu husus, bankerler ile 
diğer ilgililerin beyan yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Diğer Başvuru Halleri : 

MADDE 6- — 
1. 5 inoi madde uyarınca başvuruda bulunmayan bankerler hakkımda, İcra ve îflas Kanununu-n 177 nci 

maddesindeki sebeplerin mevcut olması veya iflas karan verilmiş yahut konkordatonun tasdiki kararının ke
sinleşmemiş bulunması hallerinde, bunlardan alacaklı olan kişiler, bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince 
görev yapacak mahkemelerin Resmî Gazetede ilan edilmesinden itibaren bir ay içinde tasfiye için mahkemeye 
başvurabilirler.: 
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2. Başbakanlıkça görevlendirilecek bakanlıklar veya Sermaye Piyasası Kurulu, yaptıkları araştırmalar so
nucunda tasfiye edilmelerini gerekli gördükleri bankerler hakkında yukarıdaki haller ve süre ile bağlı olmak
sızın, gerekçeli bir raporla mahkemeye 'başvurabilirler. 

Tasfiyenin Açılması Kararı ve İlanı : 

MADDE 7. — 
1. Mahkeme, bankerin kendisinin, görevli bakanlığın veya Sermaye Piyasası Kurulunun başvurusu üze

rine, banker hakkında bu Kanun 'Hükmünde Kararname hükümlerine göre tasfiyenin açılmasına karar verir. 
2. Alacaklıların başvurusu mahkemece (incelemeye tabi tutulur. Mümkün olduğu takdirde banker de din

lenildikten sonra, talebin uygun görülmesi halinde, mahkemece tasfiyenin açılmasına karar verilir. 
3. Tasfiyenin açılması kararı mahkemece belirlenecek yayın organlarında ve Resmî Gazetede ilan edil

mek ve icra ve İflas Kanununun 166 mcı maddesinde yazılı yerlere bildirilmek ve gereği yapılmak üzere 
Tasfiye Kuruluna gönderilir. İlanda 9 uncu maddede yazılı hususlar da belirtilir. 

4. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ilanlar, Resmî Gazetede ve Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunca öncelikle ve ücretsiz olarak yayınlanır. 

Muhafaza Tedbirleri : 

MADDE 8., — 
1. Mahkeme, tasfiye kararından önce ve sonra, ilgililerin yurt dışına çıkmasını yasaklama dahil, ala

caklıların menfaati için zorunlu gördüğü bütün tedbirleri her zaman alabilir. 
2. 14 üncü maddeye göre geçersiz sayılan, işlemlere konu olan mal ve haklarla, gerektiğinde İcra ve İflas 

Kanununun 277 ve onu izleyen maddelerine göre iptal konusu olabilecek işlemlerle ilgilj mal ve haklar hak
kında da mahkeme gerekli muhafaza tedbirleri alır. 

İlan Üzerine Yapılacak İşlemler : 

MADDE 9. — 
1. Bankerlerden alacaklı olan kişiler, 7 nci maddedeki ilan tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, ala

caklarının tutarını, teminatlarını, vadelerini, faiz oranlarını, sair menfaatlerini, ödemelerini ve kalan miktar
larını (takip ve dava konusu edilmiş olanlar dahil) İcra ve İflas Kanununun 219 uncu maddesinin 2 ncı bendi 
hükmüne göre Tasfiye Kuruluna bildireceklerdir. 

2. Yukarıdaki süre içinde talepte bulunmayanların alacakları, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre ya
pılacak tasfiyede dikkate alınmaz. 

3. Bankerlere ödünç para alma dışındaki sebeplerle borçlu olanlar 1 inci fıkrada gösterilen süre ve şekilde 
borçlarını bildirmek zorundadırlar. Bankerlerin mal, hak veya menkul kıymetlerini herhangi bir sebeple ellerin
de bulunduran kişiler de varsa onlar üzerindeki hakları saklı kalmak şartıyla, aynı süre içinde bunları Tasfiye 
Kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. Bu fıkra hükmüne uymayanlar hakkında 17 nci maddenin 1 inci fıkrası 
uyarınca ceza kovuşturması yapılır. 

Mahkemenin Görevinin Kapsamı : 

MADDE 10. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görevlendirilen mahkemeler sıra cetveline itiraz, istihkak, 

ihalenin feshi ve iptal davaları dahil, tasfiye işlemleri nedeniyle ortaya çıkacak bütün şikâyet ve uyuşmazlık
ları çözümler. 

2. Bütün alacaklıların taleplerini geri aldıkları veya tüm borçlar ödendiği yahut bankerlerin sunacakları 
tasfiye planı uygun görüldüğü ve tam ve sağlam teminat sağlandığı takdirde, mahkeme, bankerin bankerlik faa
liyeti dışındaki çalışmalarına devam edebilmesi için tasfiyenin kaldırılmasına karar verebilir. 
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Tedbir Kararına Uymak ve Bilgi Vermek Zorunluluğu : 

MADDE 11. — 
Mahkemenin aldığı tedbir kararını ilgili merci ve kişiler uygulamaya mecbur oldukları gibi, gerek mah

kemenin gerek Tasfiye Kurulu ile uzman elemanların istedikleri bilgileri de en kısa zamanda yazılı veya sözlü 
olarak vermekle yükümlüdürler. 

Temyiz : 

MADDE 12. — 
1. Görevli mahkemece verilecek kararlar kesindir. Ancak, tasfiyenin açılması, kaldırılması, kapanması ve 

tasfiye talebinin reddi kararları ile sıra cetveline itiraz, istihkak, ihalenin feshi ve iptal davaları üzerine verile
cek kararlardan 50 000 TL.'nı aşan bir meblağa ilişkin olanlarına karşı tefhim veya tebliğlerinden itibaren 
10 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

2. Bu kararlar üzerinde temyiz incelemesi Yargıtay 12 nci Hukuk Dairesince duruşmasız olarak yapılır 
ve 15 gün içinde sonuçlandırılır. Yargıtay kararma karşı, karar düzeltme istenemez ve direnme kararı verile
mez. 

Satış : 

MADDE 13. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan satışlar peşin para ile yapılır. 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince yapılan taşınmaz ve tahmini bedeli 50 000 TL.'den fazla 
taşınır mal satışlarında, satışın yapıldığı günü takibeden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı olmamak 
üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde, ilk alıcı ile sonradan teklifde bulunanlar arasında satıştan 
sonra 10 uncu günde bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde 
bırakılır. Bu 'husus yapılacak satış ilanında belirtilir. 

3. Ancak, satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak nakit veya 
banka teminat mektubu yahut Devlet tahvili sekimde yatırmadıkça açık artırma talepleri kabul edilmez. 

Geçersiz Tasarruflar : 

MADDE 14. — 
1. Haklarında tasfiyenin açılmasına karar verilmiş olan gerçek kişi bankerlerin ve tüzelkişi bankerlerin 

yönetici, denetçi ve ortaklarının boşanmış olsalar dahi eşleri, usul ve füruu 2 nci dereceye kadar kan ve sıhrî 
hısımları ile (bu derece dahil), tasfiyenin açılması kararından geriye doğru iki yıl içinde yaptıkları ivazlı veya 
ivazsız her türlü tasarruflar ve gerçek kişi veya tüzelkişi bankerlerin kendilerinin, yöneticilerinin, denetçile
rinin ve ortaklarının aynı süre içinde üçüncü kimilerle yaptıkları ivazsız 'her türlü tasarruflar herhangi bir hük
me gerek kalmaksızın geçersizdir. 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra yukarıda belirtilen tasarrufların ko
nusu olan mal ve haklara ilişkin olarak yapılacak her türlü tasarruf da aynı şekilde geçersizdir. 

3. Sermaye şirketi niteliğindeki tüzelkişi bankerlerin idareci ve yöneticisi ve bunların üçüncü dereceye 
kadar (bu derece dahil) kan ve sihrî hışmı olmayan sadece % 25'den az pay sahihi durumundaki ortaklan 
bu madde hükümleri dışındadır. 

İcra ve İflas Kanununun Uygulanması : 

MADDE 15. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede özel hüküm bulunmayan hallerde, tcra ve tflas Kanununun 127, 

157, 182, 223, 236 ve 309 uncu maddeleri, 128 inci maddenin 2 nci fıkrası ve 234 üncü maddenin 2 nci fıkrası 
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hükümleri hariç olmak üzere, İcra ve iflas Kanununun 7 nci ve 8 inci hap hükümleri, bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre verilecek 'tasfiyenin açılması kararları ve hukukî neticeleri, yapılacak tasfiye ve Tasfiye 
Kurulu hakkında da kıyasen uygulanır. 

2. icra ve iflas Kanununun 310 ve 311 inci maddelerinde belirtilen hususların mevcudiyeti halinde tas
fiye kararı iflas kararı hükmünde olup, .bu bankerler hakkında Türk Ceza Kanununun 506 ve 507 nci mad
deleri hükümlerine göre 'kovuşturma yapılır. 

Hacizli Para ve Alacakların Tasfiye Masasına Girmesi : 

MADDE 16. — 
1. Tasfiyenin açılması kararından önce, bankerin yedinde, bankalarda veya üçüncü kişilerde mevcut 

olup da üzerinde alacaklıları tarafından ahciz (veya ihtiyati haciz) koydurulmuş olan para, mevduat ve alacak
ları da tasfiye masasına girer ve bir ay içinde alacaklarını Tasfiye Kuruluna yazdırmış olan bütün alacak
lıların alacaklarının ödenmesine tahsis olunur. 

2. Haciz koydurmuş olan alacaklıların haoizli para, mevduat veya alacaklar üzerinde herhangi bir imti
yaz veya rüçhan hakları yoktur. 

Cezalar : 

MADDE 17. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü hususlarda gerçek dışı beyanda bulunanlar, beyanda 

bulunmaktan kaçınanlar ve bu kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra mallarını kaçıran veya kaçırmaya 
teşebbüste bulunanlar ile bu fiillere iştirak edenler ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi 
hükmüne uymayanlar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanır., 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede yazılı diğer yükümlülüklere uymayanlar (hakkında 500 000 TL.'dan 
2 000 000 TL.'na kadar ağır para cezası uygulanır. Bu cezalar tecil edilemez. 

Uygulanmayacak Vergi, Ceza ve Takip Hükümleri : 

MADDE 18. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca kendi istekleri üzerine tasfiyeye tabi tutulan ger

çek veya tüzelkişiler adına, söz konusu faaliyetleri Ue ilgili olarak vergi mükellefi veya sorumlusu sıfatıyla, 
tasfiye dönemi içinde herhangi bir suretle tespit edilen veya edilecek matrahlarla tasfiyenin başlangıcından 
önce tespit veya tarh edilmekle birlikte henüz kesinleşmemiş olan matrahlar üzerinden salınacak vergi, resim 
ve harçlara vergi cezalan ile gecikme zammı uygulanmaz, vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden ötürü 
mahkemelerce kendilerine veya kanunî ıtemsiloilerine ceza hükmolunmaz. Bu vergi, resim ve harçlar hakkında 
icra ve iflas Kanununun 206 nci maddesinin 5 inci sırası hükmü uygulanmaz. Ancak, bu vergi, resim ve harç
lar hakkında icra ve iflas Kanununun 206 nci maddesinde belirtilen 6 nci sıradaki alacaklıların anaparaları
nın tam olarak ödenmesinden sonra geriye bir değer kalırsa, bu değer vergi, resim ve harç yükümlülükleri
nin karşılanmasına ve daha sonra bir bakiye kalacak olursa bu da tasfiyenin açılması kararına kadar işle
miş faizlerin ödenmesine tahsis edilir. 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre tasfiyeye tabi tutulan gerçek veya tüzelkişi bankerlere ik
razda bulunmuş olanlar hakkında 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu hükümleri uygulanmaz., 

Uygulanmayacak Ceza Hükümleri : 

MADDE 19. — 
1. Haklarında bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre işlem yapılanlardan esas borçlarının tamamını 

ödeyenler hakkında 2279 sayılı ödünç Para Verme işleri Kanununun 17 nci maddesi ve bu Kanunu değiştiren 
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2520 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince takibat yapılmaz; açılan dava ve yapılan takibata devam olun
maz, mahkûmiyet kararı varsa ortadan kalkar. 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre tasfiyeye tabi tutulan gerçek veya tüzelkişi bankerlere ik
razda bulunmuş olanlar hakkında 2279 sayıılı Ödünç Para Verme îşleri Kanununun hükümleri uygulanmaz. 

Fon Hesabı : 

MADDE 20. — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılacak tasfiyelerin idarî giderleri dcin kullanılmak üzere 

TC Merkez Bankasında 10 milyon TL.'lık (bir fon tesis edilmiştir. 
2. Bu fona Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibinden ödemede bulunulur. 
3. !Bu fondan mahkemelere tahsis edilecek miktarları Maliye Bakanlığı tespit eder. Mahkemelere tahsis 

edilen meblağın kullanımı Mahkeme Başkanının yetkisindedir. 

Harç ve Resimden Muafiyet : 

MADDE 21. — 
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılacak tasfiyenin açılması talepleri 9 uncu maddeye göre 

yapılacak 'bildirıimler Tasfiye Kurulunca açılacak her türlü dava ve takiplerle yapılacak işlemler, başkaları
nın tasfiye masasına kabul edilen alacakları hakkında açılacak sıra cetveline itiraz davaları ve alacaklılara ya
pılacak ödemeler hiçbir harç ve resme tabi değildir. 

Kararnamenin Uygulama Alanı ve Süresi : 

MADDE 22., — 
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, kararnamenin yürüdüğe girdiği tarihten önce doğmuş 

olan alacaklar hakkında uygulanır. 
2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay geçtikten sonra, bu karar

nameye göre tasfiyenin açılması talebinde bulunulamaz. 
3. Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle Başbakanlığa verilen görevlerin yürütülmesi için Başbakanca bir 

koordinasyon komitesi kurulur. 

İlan ve Reklam Yasağı : 
MAüDE 23. — 
Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince tasfiyeye tabi tutulan bankerler ilan veremezler ve reklam 

yapamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince görevlendirilen mah

kemelerde görülmekte olan dava ve işleri aynı yerdeki diğer mahkemelere verebilir. 

GEÇtCt MADDE 2. — 
Yukarıdaki maddelerde yer alan hükümler, bu konu için geçerli olup, ilgili mevzuatta değişiklik yapıldığı 

anlamını taşımaz. 

Yürürlük : 

MADDE 24. — Bu Kanun Hükmünde 'Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 25. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNt 

ödeme Güçlüğü İçimde Bulhıııaııı Bankerlerin İşlemleri HaOduratfa 35 Sayılı Kamın Bükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilınesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararname 

Karar Sayısı : KHK/37 
Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Karama» 

meriiın bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kararnameye bazı maddeler eklenmesi 13.1.1982 tarihli ve 
2578 sayılı Kanunun verdiği yötlkilye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 18.2.19812 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — Üçüncü maddeye aşağıldaiki 5, 6 ve 7 numaralı fılkralar eklenmiştir-
«5. Görevli mahkeme iş durumuna göre tasfiye kurullarının çalışmalarına san vererek bunların işlerini 

diğer tasfiye kurullarına devredebileceği gibi gerekli gördüğü takdirde tasfiye kurulu üyelerinin yerlerini değiş
tirebilir. Ayrıca, atanmalarındaki usule göre üyelerin görevlerine son verilebilir.» 

«6. Tasfiye kurulu üyeleri bu görevlerinin dışında başka bir görev üslenemezler. Kamu görevlisi olan 
üyeler kuruldaki görevlerinin devamı süresince, her türlü özlük tokları saklı kalmak üzere, kurumlarınca 
izinli sayılırlar.» 

«7. Tasfiye kuruluna, kamu görevimde bulunan kıdemi üye başkanlık eder. Kurulun bütün yazışmala
rı başkan tarafından yürütülür.» 

MADDE 2. — Beşinci maddenin 2, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 9 
numaralı fıkra eklenmiştir. 

«2, «Bu Kanun Hükmümde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte konkordatonun tasdiki kararı kesin
leşmemiş, veya ikonlkartdato talebi reddedilmiş veya haklarımda iflas kararı verilmiş olan bankerler Mahkemeye 
başvurmak zorundadırlar. Bunlardan 1 inci fıikrada öngörülen süre içinde başvurmayanların konkordato ve 
iflas dosyaları ilgili mahkeme veya iflas daireleri tarafından resen görevli mahkemeye gönderilir. Bu durum
da mahkemece tasfiyenin açılmasına karar verilir.» 

«4. Gerçek kişi bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde kendilerine, eşlerine, usul ve fü-
ruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene, yönetici olarak çalıştırdığı kişilere; tüzelkişi bankerler ise, tüzelki
şiliğe ve bunların ortaklan ile yönetici ve denetçileririne; bunlar da kendilerine, eşlerine, usul ve füruuna,* 
evlaıtlıMarına ve kendilerini evlat edinenlere ait taşınmaz mal ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşınır mal, 
hak, alacak ve menkul kıymetlefli bildirmekle yü1küml)üldüder.»ı 

«5. Ayrıca; 
a) Gerçek kişi bankerler, eşlerine, usul ve füruana, evlalfclıığına, kendisini evlat edinene ye üçüncü dere

ceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımhrma ve gerçek veya tüzel üçüncü kişilere; 
lb) Tüzelkişi bankerler, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere, ortaklarıma, yönetici ve denetçilerine; bu or

tak, yönetici ve denetçiler de kendilerine, eşlerine, usul ve füruuna, evlâtlığına, kendisini evlât edinene ve 
üçüncü dereceye kadar (bu derece dalhil) kan ve sıhrî hısıımlanna; 

Bu kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girmesinden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak 
devrettikleri veya temin ettikleri taşınmaz mal, haczi caiz taşınır mal, halk, alacak ve menkul kıymetleri, 
başvurma tarihlinden itibaren bir ay içimde beyan etmekle yükümlüdürler.» 

«16. Gerçek kişi bankerler, kendileri ve yöneticileri tüzelkişi bankerler ise ortakları, yönetici ve deneteçi-
leri, reamen veya fiilen bakerlilk faaliyetine başladıktan sonra botşanımış oldukları eşleri için de 4 ve 5 inci fık
ra hükümleri uyarınca beyanda bulunmak zorundadırlar.» 

«9< Tasfiye, Başbakanlıkça görevlendirilecek Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu veya alacaklılar ta
rafımdan istenmiş ise, beyanda bulunma yükümlülüğü 7 noi maddeye göre yapılacak ilandan itibaren başlar. 
Bu fıkra gereğince beyanda bulunma süresi 15 gündür.» 

MADDE 3. — Altıncı maddeye aşağıdaki 3 numaralı fıkra efldenımiştiir. 
«3. 'Bu madde ile 5 inci maddeye göre yapılan tasfiye talepleri geri alınamaz. Hukuk Usulü Muhakeme

leri Kanununun 409 uncu maıddesi hükmü uygulanmaz. Gerektiğinde deliller mahkemece resen toplanır.» 
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IMIADDE 4. — Dokuzuncu maddenin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 4 ve 5 
numaralı fıkralar eklenmiştir. 

«3. Her ne sebeple olunsa olsun bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, 
usul ve füruunıa, evHatlılklarıına, kendilerini evlat edinenlere borçlu olanlar 7 nci maddeye göre yapılan ilan
dan itibaren 15 gün içlinde 1 inci fıkrada gösterilen şekillerde borçlarını ve borçları teminatsız ise borca ye
ter derecede taşınır ve taşınmaz mal ve haklarını bildirmek zorundadırlar. Görevli mahkeme tasfiye kurulla
rının talebi üzerine veya resen bu borçların ödenmesini sağlamak amacıyla teminat isteyebilir ve gerekli gör
düğü tedbirleri alabilir. Borçların vadesinde ödenmemesii halinde ihtara gerek kalmadan temerrüt faizi iş
ler. Temerrüt faizinin oranı, sözleşmede daha yüklsek bir oran belirlenmemişse, aylılk % 10'dur.» 

«4. Bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlık
larına, kendilerini evlat ed nenlere ait mal, hak ve menkul kıymetlerini herhangi bir sebeple ellerinde bulun
duran gerçek ve tüzelkişiler, varsa onlar üzerindeki haklan saklı kalmak şartıyla, sözü edilen fılkraıda gös
terilen sürede bunları tasfiye kurullarına bildirmekle yükümlüdürler.» 

«'5< IBU Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinde sözü edilen geçersiz taısarrufil'aırdan yarar
lanmış olan kişiler de edindikleri menfaatleri 3 üncü fıkrada belirtilen süre içimde tasfiye kuruHanna bîMir-
mek zorundadırlar.» 

IM'AIDDE 5. — Onuncu maddeye aşağıdaki 3 ve 4 numaralı fıkralar dklennıiştir, 
«ı3< Görevli mahkemelere intikal eden hususlarda basit yargılama usulü uygulanır. Kural olarak duruş* 

ma yapıîmaklsiizın karar verilir. Mahkemece duruşma yapılması tensip edildiği takdirde öncelikle Tebligat 
Kanununun 2, 7 ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre taraflar en kısa zamanda duruşmaya çağırılır ve ma
zeretsiz olarak gelmeseler bile gereken karar verilir. B̂ r davada birden fazla mazeret talebimde bulunulamaz. 
Bir işlemin yapılması için biriden fazla mehil verilemez.»* 

«4. Ödeme planının uygun görülmesi sebebiyle verilen tasfiyenin kaldırılması kararımın kesinleşmesi üze
rine ödeme planı görevli mahkemenin bulunduğu yerdeki icra dairesine gönderilir. Bankerin ödeme planına 
kıısmen de ofca uymaması halimde icra dairesince teminatın tamamı paraya çevrilerek alacaklılara alacakları 
ödenir. Bu şekildeki ödemelerde, ödeme plantna göre vadesi gelmemiş olan alacaklardan imdirim yapılmaz.» 

MADDE 6. — Omdördüncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçersiz Tasarruflar : 

Madde 14. — 
1« Haklarında tasfiyenin açılmasına karar verilmiş olan;1 

a) Gerçek kişi bankerlerin ve yöneticilerinin, boşanmış olsalar dahi eşleriyle, usul ve füruu ile, evlâit-
lıklanyla, kendilerini evlat edinenlerle ve ikinci dereceye kadar (bu derece dalhil) kan ve sıhrî hısrmlarıyla, 

lb) Tüzelkişi bankerlerin, ortaklarıyla, yöneticileiıyle, denetçileriyle ve boşanmış olsalar dahi bunların 
eşleriyle, usul ve füruu ile, evlâtlılklarıyla, onları evlat e/dinenlerle ve ikinci dereceye kadar (ıbu derece dahil) 
kan ve sıhrî hısımlarıyla, 

c) Tüzelkişi bankerlik ortaklııklarınıın, yöneticilerinin ve denetçilerinin boşanmış olsalar dahi eşleriyle, 
usul ve füruu ile, evlaDlıklaoyla, kendilerini evlat edinenlerle ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan 
ve sıhrî hısımlarıyla, 

d) Tüzelkişi bankerlerin, ortak oldukları diğer tüzelkişilerle, 
İvazlı ve ivazsız olarak ve gerçek ve tüzel üçüncü kişilerle de sadece ivazsız olarak 14 Ocak 1982 tarihin

den geriye doğru iki yıl içinde yaptıkları tasarruflar herhangi bir hükme gerek kalmakisızın geçersizdir, 
2, ıBu Kanun hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra yukarıda belirtilen tasarrufların ko

nusu olan mal ve halklara ilişiklin olarak yapılacak her türlü tasarruf da aynı şekilde geçersizdir.» 

MADDE 7. — Onlbeşinci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. 
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«İcra ve İflas Kanununun Uygulanması : 

ıMaıdde 15. — 
1. (Bu Kanun Hükmümde Kararnamede özel hüküm bulunmayan hallerde İcra ve iflas Kanununun 

223 ve 236 mcı maddeleri ile 234 üncü maddesinin 2 o d fıkrası haraç olmak üzere 7 ve 8 inci balb hükümleri 
ve 127, 157, 1İ7I8, 182, 285 ilâ 309 uncu maldldeleni ile 128 inci maldlden'in 2 inioi fıkraısı hükmü dışınfda kalan 
diğer hükümleri, mahkemenin bütün karar ve işlemlleriyle hukulkî sonuçlan ve yapılacak tasfiye ve tasfiye 
kurulları hakkında da kıyasen uygulanır. 

2. İcra îflaıs Kanununun 3110 ve 311 inci madldelerinlde belirtilen hususların mevcudiyeti halinde tasfiye 
kararı iflas kararı hükmündedir.» 

IMADDE 8. — Onaltıncı madde aşağıdaki şekilde ideğiştüriteiışftir. 

«Tasfiye Masasına Girecek Diğer Mal, Hak <ve Alacaklar : 

IMatide 16. — 
1, İcra ve İflas Kanununda öngörülenlerin dışında; 
a) 114 üncü madde gereğince geçersiz sayılan ve 'Ücra ve îflâs Kanununun 277 ve onu izleyen maddeleri 

uyarınca iptal edilen işlemler nedeniyle gerçelk kişi bankerlere ve yöneticilerine, tüzelikişi bankerlerin tü
zelkişilikteki sermaye paylarına bakılmaksızın ortaklarına, yönetici ve denetçilerine dönen mal, hak ve ala
cakları ile mevcut mail, hak ve alacakları, 

Ib) Taısıfıiyçnıin açıtaa&ı kararından önce bankerin yeniden, bankalarda veya üçüncü kişilerde mevcuıt olup 
da, üzeninde alacaklıları tarafımdan haciz (Veya ihtfiyatli haciz) koydurulmuş olan para, mevduat ve alacakla
rı* 

Tasfiye masasına girer., 
2< Haciz koydurmuş olan alacaklıların, hacizli patra, mevduat veya alacaklar üzerinde herhangii bir 

imtiyaz veya rüçhan hakları yoktur.» 
MAIDDE 9. — Onyddinci madde aşağıdaki' şekilde değiiş̂ Mflimıişıtiir. 

«Ceza Hükümlerinin Düzenlenmesi : 

Madde 17. — 
IKararname hükümlerinle aykırı davranışta bulunanlara verilecek cezalar özel kanunla düzenlenir.> 
İMİAIDDE 10. — Onsekizinci maddenin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde delğiştiriltaiştiir. 
«|1. IBu Kanun Hüfcmünlde Kararname hükümleri uyarınca tasfiyeye talbi tutulan gerçek veya tüzelkişi* 

ler adına, söz konusu faaliyetleri ile ifligiJıi olarak vergi mükellefi veya sorumlusu sıfatıyla,- tasfiye dönemi 
içlinde herhangii bir suretle tesp'itt edilen veya edilecek matrahlarla tasfiyenin 'başlangıcından önce tespit veya 
tarih edilmekle birlikte henüz kesinleşmemliş olan matrahlar üzerinden alınacak vergi, resim ve harçlara ver
gi cezaları ile gecikme zammı uıygulanmaz, vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden ötürü mahkemelerce ken
dilerine veya kanunî temisiMlerine ceza hükımıolunmaz. Bu vergi, resim <ve harçlar hakkında icra ve tflas Ka
nununun 206 ncı maddesinin 5 inci sırası hükmü uygulanmaz; ancak, 6 noı sımadaki alacaklıların anaparala
rının tam olarak Ödenmesinden sonra geriye bir değer kalırsa, bu değer vergi, resim ve harç yükümlülükleri
nin karşılanmasına ve kalan olunsa bu da tasfiyenin açriması kararına kaldar işlemliş faizlerin ödenmesine 
tahsis edilir.'» 

IMAİDDE 11. — Onfdokuzuncu madde aşağıdaki şekilde değişitiriflmiışfâr., 
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«Ödünç Para Verme İşleri Kanununun Uygulanma Koşulları : 

IMadde 19. — 
iKaramaıme hükümleri ile ilgili kişiler açısından 2279 sayılı Ödünç Para Verme işleri Kanunu ile bu kanunu 

değiştiren 25120 sayılı kanunun Kokuşturmaya ilişkin hülkümılerinin uygulanıma koşulları özel kanunla be
lirlenir.», 

IMADDE 12. — Yirttnib'Mnıci madde aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 

«Harç, Vergi ve Resimden Muafiyet : 

IMaldde 21. — 
İBu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılacalk tasfiyemin açılması talepleri, 9 uncu maddeye göre 

yapılacak bildirimler, tasffiye kurulunca açılacaik her türlü dava ve talkiplerie yapılacalk işlemler, sıra cetve
lin© itiraz davaları ve alacaklılara yapılacak ödemeler hiç biır harç, vergi ve resme talbi değildir.» 

MADDE 13. — Bu Kanun Hükmündeki Kararnameye aşağıdaki maddeler ekleram'iştıir, 

«Bankerlerin Taşınmaz Malları, Hak ve Menfaatleri ile İlgili İşlemler : 

IE!K MADDE 1.— 
II, Haklarında tasfiyenin açılmasına karar verilen ve 14 Ocalk 1982 tarih ve 35 sayılı Kanun Hükmün

deki Kararnamenin 5 inci maddesinin değişik 4 ve 5 inci fıkralarımda belirtilen kişilerin, beyan yükümlü
lüğünü yerline getirip getinmedMerinıe bakıllmakisızıın, sözü edilen fıkralarda beyana talbi taşınmaz mallarının 
ve diğer hak ve menfaatlerinin 'başkalarına devri, tadili, terkimi veya üzerlerinlde yeni bir hak tesisi yetkili tas
fiye kurulunun kararı ve mahkememin onayı olmadıkça yapılamaz. Bu husus tapu siciline şerh verilir, 

'2, 135 Sayılı Kanun Hükmümde Kararnamenin 6 ncı maddesinde öngörülen başvuru hallerinde de 1 inci 
ftkra hükmü uygulanır. 

3. İBu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe giıridiği tarihe kadar, alınan idari tddbirlter nedeniyle 
kamu kurum, kuruluş ve görevlileri aleyhine zarar ve ziyan iddiası ile dava açılamaz.» 

«Süreler : 

EK MADDE 2. — 
I* 135 Sayılı Kanun Hüklmünde Kararnamenin bu kararname ile değişiklik yapılan maddelerinde kulla

nılan, (bu kanun hükmünde kararname) deyiminden amaç 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamedir. 
1» 135 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre tasfiye 

içün başvurma süresi 5 Mart 19812 tarihine kadar uzatılmiiştıa% 
13, (Bu kararnameylle yapılan değişikliklerin gerek tlirdliği beyan yükümlülükleri ile ilgili süreler, 1 Mart 

19&2 tarihinden önce sona erm'iş sayılmaz.» 

Yürürlük : 

IMAODE 14. — 
(Bu Kanun Hükmündeki Kararname büklümleri yayımı tarlihünde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

IMADDE 15. — 
Bu Kanun Hükmündeki Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 530) 



— 46 — 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İstemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararname 

(KARAR SAYISI : KHK/38 
ödeme Güçlüğü İçinde 'Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kararnameye 'bir madde eklenmesi 13 Ocak 1982 tarihli ve 2578 sa
yılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 30.3.191812 tarihinde karalaştırılmıştır. 

IMADDE 1. — Birinci maddenin 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«1. ödeme güçlüğü içinde (bulunan bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi, bunlara 

para yatıranların halklarının güvence altına alınması ıbu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yü
rütülür.», 

MADDE Z — Dördüncü maddeye aşağıdaki 3 numaralı fıkra eklenımişitir., 
«3. Bu şekilde görevlendirilen personele 'bu görevleri nedeniyle verilecek ek ücret Bakanlar Kurulu ka

rarıyla tespit edilir.» 

MADDE 3. — Yedinci madde aşağıdaki şekilde değiş'tirilm'iş'tir., 

«Tasfiyenin Açılması Karan ve İlanlar : 

Madde 7.— 
1. 'Mahkeme, bankerin kendisinin, göreıvlıi Bakanlığın veya Sermaye Piyasası Kurulunun 'başvurusu üze

rine, banker hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tasfiyenin açılmasına karar verir. 

2. Alacaklıların 'başvurusu mahkemece incelemeye tabi 'tultulur. Mümkün olduğu takdirde banker de din
lenildikten sonra, talebin uygun görülmesi halinde, mahkemece tasfiyenin açılmasına karar verilir. 

3 ̂  Tasfiye Kurullarınca bu maddenin 5 inci fıkrasına göre tasfiye ile ilgili ilanların yapılmasına başla
madan önce görevli mahkeme, söz konusu 'ilanlar üzerine bankerlerin, alacaklıların, borçluların ve diğer ilgi
lilerin ne şekilde hareket edeceklerini 9 uncu maddede yazılı hususları da belirtmek suretiyle Resmî Gazete 
ile Radyo ve Televizyonda yayınlanacak genel bir bildiri ile duyurur. 

4. Tasfiyenin açılması kararı, Resmî Gazete'de, Radyo ve Televizyonda ilan edilmek ve icra ve iflas Ka
nununun lı66 ncı maddesinde yazılı 'yerlere bildirilmek ve gereği yapılmak üzere mahkemece tasfiye kuruluna 
gönderilir. 

5< Tasfiye kurulunca yapılacak ilanda, tasfiyesine karar verilmiş olan bankerin adı ve unvanı ile ban
kerin, alacaklıların, borçluların ve d'iğer 'ilgililerin başvurma süresi ve başvurma yeri yazılmakla yetimiîir. 
Tasfiye kurulu, birden çok gerçek ve tüzelkişi banker için ortak ilan yapabilir. 

6. Tasfiye kurulları gerekli gördüğü takdirde başvurma süresinin bir bölümünde alacaklıların soyadla-
rının alfabetik sırasına göre, d'iğer bölümünde de sıra gözetilmeksizin başvurulmasına karar verebilir. Bu hu
sus yapılacak ilanda ayrıca belirtilir. 

7. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ilanlar, kararnameye göre kurulan Başbakanlık Koor
dinasyon Komitesi aracılığı ile Resmî Gazetede ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca öncelikle ve üc-
rdtsiiz olarak yayınlanır.» 

MIADDE 4. — Dokuzuncu maddenin 1 numaralı fikraisı ve 3f7 sayılı Kararnıame ile değişlik 3 üncü ve 
aynı kararname ile eklenen 4 ve 5 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.! 

«il. Bankerlerden alacaklı olan kişiler, 7 nci maddedeki ilan tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, 
alacaklarının tutarını, teminatlarını, vadelerini, faiz oranlarını, sair menfaatlerini, ödemelerini ve kalan miktar
larını (takip ve dava konusu edilmiş olanlar dahil) İcra ve iflas Kanununun 219 uncu maddesinin 2 nci bendi 
hükmüne göre tasfiye kuruluna bildireceklerdir. Yukarıda sözü edilen bir aylık süre, gerektiğinde görevli 
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mahkemece 15 günü geçmemek üzere uzatılabilir. Sürenin uzatıldığı da İlgili tasfiye kurulu tarafından ilan 
edilir.» 

«3. Her ne sebeple olursa okun bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, 
usul ve füruuna, evlatlıklarına, kendilerini evlat edinenlere borçlu olanlar 7 nci maddeye göre yapılan ilandan 
itibaren 15 gün içinde 1 inci fıkrada gösterilen şekillerde borçlarını ve borçları teminatsız ise borca yeter dere
cede taşınır ve taşınmaz mal ve 'haklarını bildirmek zorundadırlar. Görevli mahkeme tasfiye kurularının ta
lebi üzerine veya re'isen bu 'borçların ödenmesini sağlamak amacıyla teminat isteyebilir ve gerekli gördüğü 
tedbirleri alabilir. Borçların vadesinde ödenmemesi .halinde ihtara gerek kalmadan temerrüt faizi işler. Te
merrüt faizinin oranı, sözleşmede daha yüksek bir oran belirienmemişse, aylık % 10'dur. Temerrüt faizi ile 
ilgili hüküm ödeme planının uygun görülmesi nedeniyle haklarında tasfiyenin kaldırılmasına karar verilen 'ban
kerlere 'borçlu alanlar bakımından da, ödeme planının gerçekleşmesine veya icraca yapılacak işlemlerin tamam
lanmasına kadar aynen uygulanır.» 

«4. Bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıklarına, 
kendilerini evlat edinenlere ait mevduait, para, mal, hak ve menlkul kıymetlerini ellerinde bulunduran gerçek ve 
tüzel kişiler, varsa onlar üzerindeki hakları saklı kalmak şartıyla, sözü edilen fıkrada gösterilen sürede bunları 
tasfiye kurularına bildirmekle yükümlüdürler. 

«5. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinde sözü edilen geçersiz tasarruflardan yarar
lanmış olan kişiler de edindikleri menfaatleri 3 üncü fıkrada 'belirtilen süre içinde tasfiye kurullarına bildir
mek zorundadırlar. Bu kişiler, edindikleri menfaatleri ellerinden çıkarmış iseler, taısfiyeriin açılması tarihindeki 
değeri kadar kişisel malları ile sorumlu olup, sorumlu oldukları değer 'tutarında taşınır ve taşınmaz mal, hak, 
alacak ve menkul kıymetlerini aynı süre içinde tasfiye kuruluna bildirmekle yükümlüdürler.» 

MADDE 5. — Onuncu maddeye aşağıdaki 5 numaralı fıkra eklenmiştir. 
«5. Teminatın alacakları karşılamadığı hallerde İcra memurluğunca herhangi 'bir hükme gerek kalmaksı

zın bankerin mal, hak ve alacakları haczedilip paraya çevrilerek elde edilen miktardan ödenmemiş olan ala-
caklar karşılanır.» 

MADDE 6. — Onikinci maddenin 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

41 < Görevli mahkemece verilecek kararlar kesindir. Ancak, tasfiyenin açılması, kaldırılması, kapan
ması ve tasfiye takibinin reddi kararları ile sıra cetveline itiraz, istihkak, ihalenin feshi ve iptal davaları 
üzerine verilecek kararlardan 100,000 TL. m aşan bir meblağa ilişkin olanlarına karşı tefhim veya tebliğle
rinden itibaren 10 gün içinde Temyiz yoluna başvurulabilir.» 

MADDE 7. — 37 sayılı Kararname ile değişik 15 inci maddenin 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde de^ 
ğiştirilmiştir.: 

«Bu Kanun Hükmünde Kararnamede özel hüküm bulunmayan hallerde tcra ve İflas Kanununun 127, 
128/2, 157, 178, 182, 223, 234, 236, 285 ilâ 309 uncu maddeleri dışında kalan diğer hükümleri, mahkemenin 
bütün karar ve işlemleriyle hukukî sonuçları ve yapılacak tasfiye ve tasfiye kurulları hakkında da kıyasen 
uygulanır. Şu kadarki, sıra cetveli, tasfiye kurulu tarafındamı Resmî Gazete ile ilan olunur. Sıra cetveline iti
raz davası bu ilândan itibaren (15) gün içinde açılabilir.» 

-»-
MADDE 8. — Yirminci madde aşağıdaki şekilde değiştirillmiştir.f 

«Fon Hesabı : 

Madde 20, — 
L Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılacak tasfiyelerin gerektireceği idarî giderlerle per

sonel giderlerinde kullanılmak üzere TC Merkez Bankasında 10 milyon liralık bir fon tesis edilmiştir. G&-
rektiğinde bu miktarı artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

2< Bu fon Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibinden karşılanır, 
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3j Bu fondan mahkemelere tahsis edilecek miktarları 'Maliye Bakanlığı tespit eder, Mahkeme Başkan
ları tahsis edilen meblağı görevlendirilecek memurlar eliyle, 1050 sayılı Muhasebeî Umumiye Kanunu, 2490 
sayılı Artırma, Eıksiltme ve İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa Itaibi olmadan Maliye Bakanlığınca 
tespit edilecdk esaslara göre sartfettirmeye) yetkilidirler. 

Ai OPon ve bu fondan mahkemelere tahsis edilen meblağlardan harcanmayanlar görevin bitiminde Ha
zineye gelir kaydedilir ve demirbaşlar Maliye Bakanlığına devredilir.» 

MADDE 9. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 3 numaralı Ek madde ilâve edilmiştir. 

«Yönetici Tabirinin Kapsamı ': 
EK MADDE 3; — Bu Kararname ile 35 ve 37 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde geçen (yöneti

ci) tabiri müdürleri de kapsar.» 

MADDE 10. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE l'l. — Bu Kanun Hülkmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kuurlu yürütür < 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı V.. 
K. Erdem 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı V. 
Z. Baykara 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

26 . 4 . 1982 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, T, Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A, Bozer 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Prof. Dr. T Esener M. Turgut 

imar ve İskân Bakam Köy İşleri ve Koop. Bak. 
Dr. Ş, Tüten M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

ödeme Güçlüğü tçfaıde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayık Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hük

münde Kararname 

Karar Sayısı : KHK/39 
Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu Kararnameye iki madde eklenmesi 13 Ocak 1982 tarihli ve 
2578 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 22.6.1982 tarihinde kararlaştırılmış
tır. 

MADDE 1. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine aşağıdaki 4 numaralı fıkra 
eklenmiştir. 

«4. Gerektiği takdirde Bakanlar Kurulu Kararı ile Tasfiye Kurullarına yardımcı olmak ve mahkeme 
nezdinde çalışmak üzere bir veya birden fazla banka görevlendirilir. Kararda görevin kapsamı da belirle
nir. Bu durumda Bankanın ilgili memur ve müstahdemleri hakkın'da İcra ve İflas Kanununun 5 ve 10 
uncu maddeleri hükümleri de uygulanır.» 

MADDE 2. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 7 numaralı fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«7. Ölü, kaçak ve gaibliğine karar verilmiş bankerler hakkında bunların mirasçıları, varsa ortakları, 
yöneticileri, denetçileri ve müdürleri ek 4 üncü maddede yazılı süre içinde, tasfiye için mahkemeye başvur
mak ve diğer bentlerde hüküm altına alınan beyan mükellefiyetlerini yerine getirmek zorundadırlar.» 

MADDE 3. — Aynı Kararnamenin 6 ncı maddesinin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«2. Başbakanlıkça görevlendirilecek Bakanlıklar veya Sermaye Piyasası Kurulu yaptıkları araştırmalar 
sonucunda tasfiye edilmelerini gerekli gördükleri bankerler hakkında yukarıdaki haller ve süre ile bağlı ol
maksızın gerekçeli bir raporla mahkemeye başvurabilirler. Acele hallerde talebin gerekçeli rapora dayan
ması şartı aranmaz.» 

MADDE 4. — Anılan Kararnamenin 8 inci maddesine aşağıdaki 3 numaralı fıkra eklenmiştir. 
«3.. Acele hallerde davadan önce Bakanlar Kurulu kararı ile ilgililerin malları, defter ve kayıtları mu

hafaza altına alınabilir.» 

MADDE 5. — Sözü edilen Kararnamenin 22 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«2. 13.10.1982 tarihinden sonra bu Kararnameye göre tasfiye talebinde bulunulamaz.» 

MADDE 6. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 4. — Beşinci maddenin 1 inci fterasındaki süre 21 Temmuz 1982 tarihine kadar uzatıl
mıştır.» 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

ödeme Güçlüğü tçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmün

de Kararname. 

KARAR SAYISI : KHK/40 
ödeme Güçlüğü tçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin bazı hü'kümleririin değiştirilmesi ve bu Kararnameve bazı maddelerin eklenmesi; 13 Ocak 1982 tarih ve 
2578 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 6.7.1982 tarihinde 'kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 2 ve 4 numaralı fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 8 ve 9 numaralı fıkralar eklenmiştir. 

«2. Tasfiye Kurulu, Başbakanlıkça uzman kişiler arasından 'belirlenecek iki ve görevli mahkemece seçi
lecek: bir hukukçu üyeden oluşur. Başbakanlık ve görevli mahkemece yeter sayıda yedek üye seçilir. Yedek 
üyeler fiilen görev yaptıkları sürece asıl üyelerin yetki, görev ve haklarına sahip olurlar.» 

«4. Tasfiye Kurulu, icra ve İflas Kanununda yapılı iflas idaresi ve alacaklılar toplantısı ile iflas dairesi 
görev ve yetkilerine sahiptir. Ancak, sulh olma işlemleri, bir davanın açılıp açılmaması konusundaki karar
lar, icra ve İflas Kanununun 210 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre alınacak tedbirler, pazarlıkla satış 
kararları ve pay cetveli düzenlenmesi işlemleri mahkemenin onayına tabidir. Tasfiye Kurullarının, bağlı 
oldukları görevli mahkemenin yargı çevresi dışında kalan yerlerdeki işlemleri o yer icra ve iflas dairesince 
istinabe suretiyle yapılır.» 

«8., Görevli mahkeme, tasfiye kurulu başkan veya üyelerinden birine belirli dava, icra takibi vesaîr iş
lemlerde tasfiye kurulunu temsil yetkisi verebilir.» 

«9. Görevli mahkeme, tasfiye kurulunun talebi üzerine dava ve icra takibi için, Hazine avukatları ile 
kamu kurumu ve kuruluşlarının avukatları arasında Başbakanlıkça belirlenecek bir avukatın görevlendirilmesine 
karar verebilir. Bu işlerle görevlendirilme, Sözü geçen avukatların aslî görevlerini yürütmelerine engel teşkil 
etmez. Bunların bu fıkra hükmü gereğince bakacakları dava ve icra takipleri nedeniyle lehlerine hükmolunup 
tahsil olunan vekalet ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesindeki limit dikkate 
alınmaksızın ayrıca kendilerine ödenir.» 

MADDE 2. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 5 numaralı fıkra eklenmiştir. 

«1. Gerekli görülecek araştırma ve incelemelerin vapılması ve diğer işlerin görülmesi için mahkeme ve 
tasfiye kurulları nezdinde Bakanlıklar ve Kamu iktisadî Teşebbüslerince yeter sayıda personel görevlendiri
lir.» 

«5. Görevli mahkemenin mahkeme başkanı tarafmdan ismen belirlenecek personeline de, 3 üncü fık-
rava Röre Bakanlar Kurulu Kararı ile uzmanlar dışındaki personele verilen miktarda ek ücret ödenir.» 

Madde 3. — 35 savılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine 39 sayılı Kararname ile ekle
nen 3 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Acele hallerde davadan önce Bakanlar Kurulunca, bankerlerin ve bu Kanun Hükmünde Kararna
menin 5 inci maddesinin 4 ve 5 inci fıkralarında belirtilen ilgililerin sözü edilen fıkralarda beyana tabi malları 
ile diğer hak ve menfaatleri üzerindeki tasarruf hakkının sınırlandırılmasına, bunların mallarının, defterleri
nin ve kavıtlarının muhafaza altına alınmasına ve yurt dışına çıkmalarının yasaklanmasına karar verilebileceği 
gibi Bakanlar Kurulu Kararı ile Malive Bakanlığı da bu tedbirleri almaya yetkili kılınabilir. Daha önce alın
mış bu tür idarî tedbirler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile görevliler hakkında hukukî ve cezaî so
rumluluk iddiası ile dava açılamaz.» 

Madde 4. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 38 sayılı Kararname ile de
ğişik 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 6, 7 ve 8 numaralı fıkralar ek
lenmiştir. 

«1. • Her ne sebeple olursa olsun bankerlerden alacaklı olan kişiler, 7 nci maddedeki ilan tarihinden iti
baren en geç 1 ay içinde, alacaklarının tutarını, teminatlarım, vadelerini, faiz oranlarını, sair menfaatlerini, öde-
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melerini ve kalan miktarlarını (takip ve dava konusu edilmiş olanlar dahil) tcra ve tflas Kanununun 219 uncu 
maddesinin 2 nci bendi hükmüne göre tasfiye kuruluna bildireceklerdir. Bildirme işlemi vekaletnamesi muhtar
lıkça onaylı vekil vasıtasıyla da yerine getirilebilir. Alacak bildirme işlerinde veklin avukat olması gerekmez. 
Yukarıda sözü edlen bir aylık süre gerektiğinde görevli mahkemece 15 günü geçmemek üzere uzatılabilir. Süre
nin uzatıldığı da ilgili tasfiye kurulu tarafından ilan edilir. Bir bankerin diğer bankerdeki alacağının yazımı 
süreye tabi değildir. Şu kadar ki yazım süresinden sonra yazdırılan bu alacaklar, yazımdan evvel kararlaştı
rılmış paylaşmaya iştirak edemezler. Tasfiye masası bu alacakları kabul ederse kabul keyfiyeti ile sırası Resmî 
Gazetede ilan edilir, icra ve tflas Kanununun 235 inci maddesi hükmü bu durumda da uygulanır.» 

«6. Bankerlere ve 3 üncü fıkrada gösterilen diğer kişilere borçlu olanların tasfiye masasına girecek borç
ları hakkında 14 Ocak 1982 tarihinden itibaren zamanaşımı işlemez.» 

«7. 3 üncü fıkra gereğince görevli mahkemece alınacak tedbirler sıra cetveli düzenlemesinde haciz hük
münde sayılır.» 

«8. Bankerlerin borçlu oldukları çeklerle, bankerlere ve 3 üncü fıkrada gösterilen diğer kişilere borçlu 
olanların tasfiye masasına alacak olarak girecek borçlarına ait çeklerde Türk Ticaret Kanununun 692 nci 
maddesinin 5 inci bendindeki keşide yerine ilişkin şart ile 708 inci maddedeki ibraz zorunluluğu aranmaz ve 
711 inci maddedeki çekten cayma hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 5. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Bütün alacaklıların taleplerini geri aldıkları veya tüm borçlar ödendiği yahut bankerlerin sıra cetve
linin ilanından itibaren 15 gün içinde sunacakları azamî bir yıl süreli tasfiye planı uygun görüldüğü ve 15 günlük 
bu süre içinde tam ve sağlam teminat sağlandığı takdirde, mahkeme bankerin bankerlik faaliyeti dışındaki ça
lışmalarına devam edebilmesi için tasfiyenin kaldırılmasına karar verebilir.» 

MADDE 6. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin 38 sayılı Kararname ile de
ğişik 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Görevli mahkemece verilecek kararlar kesindir. Ancak, tasfiyenin açılması, kaldırılması, kapanması ve 
tasfiye talebinin reddi kararları ile sıra cetveline itiraz, istihkak, ihalenin feshi ve iptal davaları üzerine ve
rilecek kararlardan 100 000 TL. nı aşan bir meblağa ilişkin olanlarına karşı tefhim veya tebliğlerinden itiba
ren 10 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Tasfiye talebi reddedilmiş olan alacaklılar kararı temyiz et
medikleri takdirde dosya mahkemece temyiz incelemesi için Yargıtaya resen gönderilir.» 

MADDE 7. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü madesine aşağıdaki 4, 5 ve 6 numa
ralı fıkralar eklenmiştir. 

«4. Tasfiye masasına giren mallar başka yerde bulunduğu takdirde satış istinabe suretiyle o yer icra daire
si tarafından yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre yapılır. Artırma ve ihaleye dair anlaşmazlıklar, istinabe 
olunan icra dairesinin bağlı bulunduğu tetkik merciinde çözümlenir. Tetkik merciince bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası ile 2 nci madde hükümleri uygulanır.» 

«5. Bakanlıklar, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu kurumları, tasfiye kurulları tarafından satışa 
çıkartılan taşınır ve taşınmaz malların ihalesine teminat aranmaksızın katılabilir.» 

«6. Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunup da satışı gereken taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin tes
piti, Başbakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşlarca bildirilecek kişiler arasından tasfiye kurulları veya 
istinabe olunan icra dairesince seçilecek bilirkişiler tarafından yapılır. Bu iller dışında kalan yerlerdeki mal
ların değerlerini tespit edecek bilirkişiler, Başbakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşların görevlileri arasın
dan o yer tasfiye kurulları veya istinabe olunan icra dairesince seçilir. Ancak, Başbakanlıkça görevlendiri
lecek kurum ve kuruluş elemanlarının uzmanlığı dışında kalan hususlarda bilirkişi seçimi Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.» 

MADDE 8. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 sayılı Kararname ile değişik 16 ncı madde
sine aşağıdaki 3 ve 4 numaralı fıkralar eklenmiştir. 
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«3. Tüzelkişi bankerlik kuruluşunun ortak, yönetici ve denetçilerinin tüzelkişilikten ayrı olarak yaptıkları 
bankerlik faaliyeti nedeniyle tasfiyesine karar verildiği takdirde, bu kişilerin tasfiye masalarından arta kalan 
değerler, tüzelkişi , bankerliğin tasfiye masasına girer. Ayrıca bankerlik faaliyetinde bulunan gerçek kişi ban
ker yöneticileri hakkında da aynı kural uygulanır.» 

«4. Tasfiyesine karar verilen gerçek kişi bankerlerin yöneticilerinden ve tüzelkişi bankerlerin yönetici, de
netçi, müdür ve ortaklarından alacaklı olan kişiler tarafından yukarıda sözü geçen kişiler aleyhine 14 Ocak 
1982 tarihinden önce dava açılmış veya icra takibi yapılmış olan 'hallerde ve alacağın 14 Ocak 1982 tarihinden 
önce doğduğunun bir belge ile tevsik edilmiş olması hallerinde bu borçlar ile aynı kişilerin kira ve nafaka 
borçları, infak ve iaşe için yapılan makul masraflarla ilgili borçları ve işletme giderlerinden doğan borçları 
alacaklılarının yapacağı icra takibi sonunda öncelikle ödenir. Tasfiye kurulları sözü edilen borçlarla ilgili ola
rak açılmış olan dava ve icra takiplerine her safhada katılabilirler. İlgililer tarafından tasfiye kurullarının 
dava veya takibe katılması için gerekli ihbarın yapılmamış olduğu hallerde, tasfiye kurulları dava ve takiplere 
ıttıla tarihinden itibaren 10 gün içinde yasal yollara başvurabilirler.» 

MADDE 9. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin 37 sayılı Kararname ile 
değişik 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca tasfiyeye tabi tutulan gerçek veya tüzelkişiler 
adına, söz konusu faaliyetleri ile ilgili olarak vergi mükellefi veya sorumlusu sıfatıyla, tasfiye dönemi içinde 
herhangi bir suretle tespit edilen veya edilecek matrahlarla tasfiyenin başlangıcından önce tespit veya tarh 
edilmekle birlikte henüz kesinleşmemiş olan matrahlar üzerinden isalınacak vergi, resim ve harçlara vergi ce
zaları ile gecikme zammı uygulanmaz. Vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden ötürü mahkemelerce kendi
lerine veya kanunî temsilcilerine ceza hükmolunmaz. 'Bu vergi, resim ve harçlar hakkında İcra ye İflas Ka
nununun 206 ncı maddesinin 5 inci sırası hükmü uygulanmaz; Ancak, 6 ncı sıradaki alacaklıların anaparaları 
ile tasfiyenin açılma kararı tarihine kadar olan faizlerinin tam olarak ödenmesinden sonra geriye bir değer ka
lırsa, bu değer vergi, resim ve harç yükümlülüklerinin karşılanmasına tahsis olunur. Bu ödemeler yapıldıktan 
sonra kalan meblağ da, alacaklıların tasfiye kararından itibaren aylık % 2 üzerinden hesaplanacak temerrüt 
faizlerinin ödenmesine tahsis edilir. Sıra cetvelinin ilânından itibaren üç ay içinde tüm borçların ödenmesi ha
linde temerüt faizi uygulanmaz.» 

MADDE 10. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 sayılı Kararname ile değişik 20 nci mad
desine aşağıdaki 5 numaralı fıkra eklenmiştir. 

«5. Bu fondan mahkemelere yapılan tahsislerden, tasfiye kurullarının dava ve icra takipleri nedeniyle ya
pacakları harcamalar ile 13 üncü madde uyarınca görevlendirilecek bilirkişilere ödenecek ücretler ve benzeri 
giderler, ilgili bankerlerin tasfiye masalarına Hazine adına sonuncu sıradan alacak kaydedilir. Menkul Kıymet
ler Kurulu tarafından Ek 10 uncu maddeye göre yapılacak harcamalar da ilgili bankerin tasfiye masasına 
aynı şekil ve sıradan alacak kaydedilir.» 

MADDE 11. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Vergi, resim ve harç muafiyeti 

Madde 21. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılacak tasfiyenin açılması talepleri, 9 uncu 
maddeye göre yapılacak bildirimler, sıra cetveline itiraz davaları, alacaklılara yapılacak ödemeler ve tasfiye 
kurulları ile Menkul Kıymetler Kurulları tarafından yapılacak bütün işlemler, açılacak her türlü dava ve ta
kipler, noter ve tapu daireleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda (Gümrük idareleri hariç) yaptırılacak her türlü 
işlemler, tasfiye masasına giren malların satışları bankerin tasfiye masasına terettüp edenlerle sınırlı olmak üze
re her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.» 
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MADDE 12. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinin 1 numaralı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 4 numaralı fıkra eklenmiştir. 

«1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, 14 ocak 1982 tarihi itibariyle banker sayılanlardan 
alacaklı olanların, tasfiye açılma kararı veya Bakanlar Kurulunun muhafaza altına alma kararı tarihine kadar 
doğmuş olan alacakları hakkında uygulanır.» 

«4. Koordinasyon Komitesinin başkanı, üyeleri ve diğer görevlilerine bu görevleri nedeniyle ödenecek ek 
ücretler Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu ücretler 20 nci maddeye göre tesis olunan fondan Anka
ra'da görevli mahkemeye yapılan tahsislerden, aynı maddenin 3 numaralı fıkrasındaki esaslar çerçevesinde 
ödenir.» 

MADDE 13. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«Banker sayılacak diğer kuruluşlar 

EK MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine göre banker sayılan gerçek ve 
tüzelkişilerin ve tüzelkişi bankerlerin kurucu ortaklarının ortağı oldukları diğer kuruluşlar, kendi adlarına ve
ya ortağı bulundukları banker kuruluşları adına faiz karşılığı para topladıkları takdirde, bu kişi ve kuruluşlar 
da banker sayılır ve haklarında bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. Bu suretle banker 
sayılanlar hakkındaki tasfiye istemlerinin reddine ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmiş olması bunlar hak
kında yeniden tasfiye istenilmesine engel teşkil etmez.» 

«Menkul Kıymetler Kurulu 

EK MADDE 7. — 
1. Tasfiyesine karar verilmiş olan bankerler için Maliye Bakanlığınca gerek görülen hallerde, tasfiye 

kurullarından ayrı olarak ilgili mahkeme nezdinde Bakanlar Kurulu Kararı ile «Menkul Kıymetler Kurulu» 
teşkil edilebilir. 

2. Bu kurulun başkan ve üyeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır. Bu kararda üye sayısı da belirtilir. 
3. Kurulun çalışma usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
4. Menkul Kıymetler Kurulu teşkiline gerek görülmeyen hallerde bu kurula ait görevler tasfiye kurulla

rınca yerine getirilir.» 

«Menkul Kıymetler Kurulunun görev ve yetkileri 

EK MADDE 8. — Menkul Kıymetler Kurulu; 
1. Bankerlerin pazarladıkları mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponları ellerinde bulunduranlar 

ile bunları çıkaran banka ve şirketler arasındaki ilişkileri düzenlemek, 
2. Kanun Hükmünde Kararnamede kendisine verilen görevleri ifa etmek üzere bankerlerin nakitleri, pa

zarladıkları mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponları ve tüm işlemlere ilişkin defter, belge ve ka
yıtları ilgililerden ve ilgili adlî ve idarî mercilerden devralmak, 

3. Kayıtlarla tevsik edilmek şartı ile saklanmak üzere bankere tevdi edilmiş olan mevduat sertifikası, 
tahvil ve bunlara ait kuponları sahiplerine geri vermtk ve bu maksatla gerekli işlemleri resen yapmak, 

4. Bedelini ödemiş, fakat kendisine karşılığında mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponların ve
rilmemiş olduğu hususu kayıtlarla tevsik edilmiş olanlara bedelin yatırılma tarih ve sırası esas ahnarak, var
sa bankerin stokundan menkul kıymet vermek, 

5. Bakanlar Kurulunca alınan muhafaza tedbiri kararından önce mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara 
ait kuponları elinden alınmak suretiyle bankerle olan ilişkisi kesilerek kendisine çek, kasa fişi veya benzeri 
belgelerin verildiği kayıtlarla tespit edilen alacaklılara varsa kasa mevcudundan ödeme yapmak, aksi halde 
bunları imkân nispetinde bankerin stokunda bulunan kısa vadeli sertifikalarla değiştirmek, 
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6. Tasfiye tarihinden itibaren vadesi 1 yılı aşan banka mevduat sertifikaları ile tahvilleri elinde bulun
duranların talepleri üzerine imkân ve şartlar dikkate alınarak, bu sertifikaları ve tahvilleri bankerin stokunda 
bulunan daha kısa vadeli sertifikalarla ve diğer tahvillerle değiştirmek, 

7. Stoktaki mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponlardan vadesi gelenleri tahsil edilmek üzere 
Tasfiye Kuruluna devretmek, 

8. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrası uyarınca görevlendirile
cek bankaların personelinden yararlanmak, 

9. Bankerlerden, mevduat sertifikası, tahvil ve kupon ilişkisi dolayısıyla alacaklı olanların müracaatları 
halinde, anaparadan kalan bakiye alacakları ile tasfiyenin açılması tarihine kadar ödenmemiş olan faiz alacak
larının hesaplarını tespit edip liste halinde ilgili tasfiye kuruluna bildirmek, 

10. İşin devamı süresince gereğine göre, ancak her halükârda işin hitamında bankerlere ve kendi yaptığı 
işlemlere ait defter ve kayıtlarla bakiye nakit ve bütün mal, hak ve kıymetleri ilgili tasfiye kuruluna devir ve 
teslim etmek, 

ile görevli ve yetkilidir.» 

«Menkul Kıymetler Kuruluna müracaat 
1 EK MADDE 9. — Anaparayı güvence altına almak için bankerler tarafından verilmiş olan kuponların, 

12 nci maddenin 1 inci fıkrası hükmünden yararlanarak vergi tevkif atı yapılmaksızın ilgili bankalarca ödenmesi
ni sağlamak üzere, bunları ellerinde bulunduranlar, Menkul Kıymetler Kuruluna müracaat ederek, alacakları 
belgeye istinaden ilgili bankaya başvururlar.» 

«Menkul Kıymetler Kurulu görevlilerinin ücret ve sorumlulukları 

EK MADDE 10. — 
1. Menkul Kıymetler Kurulu başkan ve üyeleri ile uzman ve diğer çalıştırılacak personele bu görevleri 

dolayısıyla Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek ücretler anılan Kurul başkanı tarafından 20 nci mad
dedeki fondan yapılacak tahsislerden aynı maddedeki esaslara göre ödenir. 

2. Kurul başkanı ve üyeleri ile uzman ve diğer çalışanlar Ceza Kanunu uygulamasında Devlet memuru 
sayılırlar.» 

«Hizmet sözleşmesinin sona ermesi ve ücretin ödenmesi 

EK MADDE 11. — Tasfiyeye tabi tutulan bankerlerin yanlarında çalışan personelin hizmet sözleşmeleri 
tasfiyenin açılması kararı tarihinde sona ermiş sayılır. Bunların tasfiyenin açılması kararı tarihinden geriye 
doğru alamadıkları son bir aylık ücret alacakları (her şahıs için brüt yüzellibin lirayı geçmemek üzere) banke
rin kasa mevcudundan veya yapılacak tahsilattan menkul kıymetler kurulu veya bu kurulun teşkil edilmedi
ği hallerde tasfiye kurulu tarafından öncelikle ödenir.» 

«Vergi tevkif atı 

EK MADDE 12. — 
1. Menkul kıymetler kurulu anaparayı güvence altına almak için bankerler tarafından verilmiş olan ku

ponların veya anapara ve faiz kuponlarının vergi tevkif atı yapılmaksızın ödenmesini sağlamak maksadıyla ver
gi sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir. Menkul kıymetler kurulu, anaparayı güvence altına almak için ban
kerler tarafından verilmiş olan tahvillerin faizlerinin gerektiğinde itfa süresi sonuna kadar vergi tevkifatı yapıl
maksızın ödenmesini sağlamak maksadıyla vergi sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir. Bu durumlarda vergi 
sorumlusu tevkifi gereken vergiyi en geç bir ay içinde tasfiye masasına Hazine alacağı olarak kaydettirir. 
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2. Menkul kıymetler kurulu, mevduat sertifikalarının, tahvillerin ve bunlara ait kuponların bankalar ve
ya şirketlerce değiştirilmesi dolayısıyla verilmiş yeni menkul kıymetlerin üzerinden ödenecek olan faizlere iliş
kin vergi alacağını tasfiye masasına kaydettirmek üzere vergi sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir.» 

«Menkul kıymetlerin toplam değerinin anaparanın üzerinde olması hali / 

EK MADDE 13. — Banka mevduat sertifikalarından veya tahvillerden faiz kuponları üzerinde bulunan 
veya faiz ödeme kaydı olan menkul kıymetlerin toplam değeri anaparanın üzerinde olan /hallerde bu değerleri 
çıkaran ilgili bankaya veya şirketlere veya bunlara aracılık eden bankalara sadece anaparanın ödenip anılan 
faiz karşılıklarının tasfiye masasına ödenmesi talimatını vermeye menkul kıymetler kurulu yetkilidir.» 

«Yeni çıkarılan mevduat sertifikalarının süreleri 

EK MADDE 14. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait 
kuponların bankalarca mevduat sertifikaları ile değiştirilmesi halinde yeni mevduat sertifikalarının süreleri iki 
yıldan uzun olmamak şartıyla serbestçe tayin edilir.» 

«Sınaî ve ticarî teşebbüslerin tasfiyesi 
EK MADDE 15. — 
1. Tasfiyesine karar verilen bankerlere ait sınaî ve ticarî nitelikteki teşebbüslerin bulunduğu haliyle tas

fiyesi veya işlerinin tamamlanmasından sonra tasfiyesi Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilecek esaslar çer
çevesinde yapılır. 

2. Bu suretle tasfiye edilecek sınaî ve ticarî kuruluşlardan elde edilecek net bakiye tasfiye kurulu emri
ne tahsis edilir.» 

«Bankerler adına yapılan işlemlerde yükümlülük 

EK MADDE 16. — 
1. Tüzelkişi bankerlerin ortakları, yöneticileri, denetçileri, müdürleri ve çalıştırdıkları kişilerin tüzelkişi

lik adına yaptıkları borçlanma işlemleri, anasözleşmede borçlanma için kabul edilmiş olan temsil şartına ba
kılmaksızın tüzelkişiliği bağlar. 

2. Gerçek kişi bankerlerin yönetici ve çalıştırdığı kişilerin temsil yetkisi olmadan banker adına yaptıkları 
borçlanma işlemleri de aynı şekilde bankeri yükümlülük altına sokar.» 

«Bankerlerin, yöneticilerinin ve diğer personelin yükümlülükleri 

EK MADDE 17. — Kendilerine ayrıca izin verilmedikçe tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerle, bun
ların yönetim kurulu üyeleri, yönetici, müdür ve gerekli görülen personeli, tasfiye kurulu ve menkul kıymetler 
kurulunun emri altında bulunmakla yükümlü olup, gerektiğinde kolluk kuvvetleriyle getirilirler. Kurullar em
ri altında tuttukları kişilerden Maliye Bakanlığının iznini alarak çalıştırdıklarına Maliye Bakanlığınca tespit 
edilecek ücretleri öderler.» 

«Maliye Bakanlığının yetkisi 
EK MADDE 18. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına açıklık getirilmek üzere, Mali

ye Bakanlığı tebliğler çıkarmaya yetkilidir.» 

«Yazıma tabi olmayan alacaklar 
EK MADDE 19. — 
1. Banka mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponlara bağlı olan alacaklar menkul kıymetler ku

rulu ile tasfiye kuruluna yazdırılmaz. 
2, Tasfiye kurulundan ayrı olarak menkul kıymetler kurulu teşkil edilen hallerde bu kurul, aksi halde 

görevli tasfiye kurulu, banka mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kupona bağlı alacağı olanların anapara 
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alacakları ile tasfiyenin açılması tarihine kadar ödenmemiş faiz alacaklarını mevcut kayıtlardan tespit ederek 
isim veya referans numaralarına göre düzenleyecekleri listeyi Resmî Gazete'de ilan ederler. Bu ilanda, ilgili 
banker ve alacaklılar tarafından ilandan itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz dilekçesine bütün 
belgelerin kendileri veya temsilcileri tarafından onaylanmış fotokopilerinin eklenmesinin gerektiği ve itiraz 
edilecek kurulun adı ve yeri belirtilir. 

3. İtirazı reddedilen ilgililer, kararın kendilerine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde görevli mahke
mede dava açabilirler.» 

Yürürlük 

MAIDDE T4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname, 2 nci ve 11 inci maddeler ile 35 sayılı Kararnamenin 
4 üncü maddesine eklenen 5 numaralı fıkra ve 22 nci maddesine eklenen 4 numaralı fıkra bükümleri 1 Şubat 
1982 tarihinden, 13 üncü madde ile Kararnameye eklenen 6 ve 11 numaralı ek maddeler 14 Ocak 1982 tari
hinden ve Ek 19 uncu maddede 28 Haziran 1982 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15. iBu Kanun Hükmünde (Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S.Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
JET. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof, Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

îmar ve îskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M* Turgut 

Devlet Bakanı 
M. özgünej 

tçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. tikel 

Köy îş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Af. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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KANUN HÜKMIÜNDE (KARARNAME METNİ 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Ek 12 nci Maddesine 1 Fıkra ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde 

Kararname. 

KARAR SAYISI : K.H.K/42 
Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan 'Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin Ek 12 nci maddesine I fıkra ve bu Kararnameye bazı maddelerin eklenmesi 13 Ocak 1982 tarih ve 2578 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak (Bakanlar Kurulunca 21.7.1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 40 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek
lenen Ek Madde 12'ye aşağıdaki 3 numaralı fıkra eklenmiştir. 

«3. Menkul kıymetler kurulu 42 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca tahvillere itfa sonuna 
kadar ödenecek faizlerin net ödenmesini sağlamak amacıyla, 'bu faizlere ilişkin vergi alacağını tasfiye masasına 
Devlet alacağı olarak kaydettirmek üzere vergi sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir.» 

MADDE 2. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«Menkul kıymetlerin banker kuruluşları curasında devri. 

EK MADDE 20. — Bir ortağın, sermayesinin yüzde 51 inden fazlasına sahip olduğu banker kuruluşların 
stokunda bulunan menkul kıymetlerin, ihtiyaç durumuna bağlı olarak anılan banker kuruluşları arasında dev
redilebilmesine ilişkin düzenlemeleri ilgili menkul kıymetler kurulları, bunların teşkil edilmedikleri hallerde ilgili 
tasfiye kurulları birlikte kararlaştırırlar ve gerekli devir işlemlerini yaparlar.» 

«Tahvillere ilişkin düzenlemeler 

EİK MADDE 21. — 
1. Tasfiyesine karar verilen bankerler vasıtasıyla pazarlanan tahvillerin anaparaları, ilgili şirketler tara

fından vadelerinde ödenir. 
2. Bu tahvilleri ellerinde bulunduran gerçek kişilere; tahvil üzerinde kupon olup olmamasına bakılmak

sızın, tahvilleri ihraç eden şirketlerin tespit edecekleri bankalar tarafından banker hakkında tasfiye karan 
verildiği tarihten (1 Temmuz 1982 tarihinden önce tasfiye kararı verilen hallerde 1 Temmuz 1982 tarihinden) 
başlayarak 2 yıl süre ile tasarruf sahibinin tercihine göre, ayda % 2,1 veya yıllık % 28 faiz ödenir. İhraç edil
diğinde faiz oranı % 2i8'in altında olan tahvillerin faiz oranları % 28'e çıkarılır. Tahvilin üzerinde faiz kupo
nu bulunmayan hallerde, kuponların tasfiyeye tabi bankerce alıkonulduğunun ilgili menkul kıymetler kurulun
ca belgelendirilmesi zorunludur. Anılan tahvillerden, 1 Temmuz 1984, 1 Temmuz 1985 ve 1 Temmuz 1986 
tarihinden sonra vadesi gelerek geri ödenecek tahvillerin yıllık faizleri 1984 yılı için % 30, 1985 yılı için % 32 
ve 1986 yılı için de % 34 oranında tespit edilir ve faizler bu oranlar üzerinden ödenir. İhraç faiz oranları 
% 34 ve daha fazla olan tahvillere ihraç faiz oranları üzerinden ödeme yapılır. 

3. Tahvillerin kuponları, ilgili menkul kıymetler kurulunca belgelendirilmedikçe tahvil aslından ayrı olarak 
işleme tabi tutulamaz. Bu konuda yapılacak işlem ilgili menkul kıymetler kurulunca tespit edilir.» 

«Ellerinde sadece tahvil faiz kuponu bulunduran kişiler 

EK MADDE 22. — 
1. Tahvillerin faiz kuponlarını açtıkları krediler karşılığında teminat olarak muhafaza eden gerçek ve 

tüzelkişiler, bu faiz kuponları karşılığı olan alacaklarını ilgili bankerin tasfiye kurullarına alacak olarak yazdı
rırlar ve kuponları ilgili bankerin tasfiye masasına verirler. 

2. 1982 ve 1983 yıllarına ait tahvil kuponları karşılığı olarak ilgili şirketlerce tasarruf sahiplerine sadece 
1 Temmuz 1982 tarihinden kupon vade tarihine kadar olan dönem için faiz ödendiği hallerde, tasfiye kurulk-
rı faiz kupon bedellerinin farkını tahvil ihraç eden şhketlerden talep eder.» 
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«Aracı bankaların tespiti 

EK MADDE 23. — 
1. Tahvilleri ihraç eden şirketlerin veya bunların ortaklarının hissedar oldukları bankalar tahvillere iliş

kin işlemleri yapmakla yükümlüdürler. (Bu tür ortaklık ilişkisi bulunmayan şirketler tahvillere ilişkin işlem-
leri yapacak bir özel banka bulmakla mükelleftirler. 

2. Gereğinde tahvillere ilişkin işlemleri yapacak bankayı tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.» 

Yürürlük 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür 
Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. öztrak 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr, M. N. Özdas 

Devlet Bakam 
' S. R. Pasin 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakam 
/., Türkmen 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
HM Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Baıkam Enerji ve Tabiî Kay. Baıkam 
M. Turgut F. tikel 

Kültür ve Turizm Bakanı îmar ve îskân Bakam Köy îş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Saydı Kanun Hükmünde Kararnameye 
Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

KARAR SAYISI : KHK/43 
Ödeme güçlüğü içinde bulunan 'Bankerlerin işlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna

meye bazı maddelerin eklenmesi 13 Ocak 1982 tarih ve 2578 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Ba
kanlar Kurulunca 5.8.1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«Kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi 

EK MADDE 24. — Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve menkul kıymetlerin alım - satımı ile 
uğraşan kuruluşların hukukî ve malî bünyeleri ile faaliyetlerini 2499 sayılı Sermaye Piyasası (Kanununun 
amaç, ilke ve esaslarına göre düzenlemeye ve bu süratle bu kuruluşlardan gerekli görülenlerin mal varlıkları, 
defter ve kayıtları hakkında her türlü muhafaza tedbiri almaya; tasarruf sahiplerine ve menkul ^kıymetlerinin 
satışına aracılık ettiği şirketlere karşı olan taahhütleri ile ilgili anapara ve faizlerin ödenme zaman ve şartları 
ile faiz oranlarını belirlemeye; haklarında gerektiğinde devir veya birleştirme karan almaya, devir veya bir
leştirme ile ilgili esas ve şartları belirlemeye; bunların yönetimini tespit olunacak esaslar dahilinde bir banka
ya tevdi etmeye; gerektiğinde mevcut veya kurulacak: bankaları sermayelerine iştirak ettirmeye; bütün bu iş
lemlerin ifasıyla ilgili olarak makul süreler vermeye ve bu ek madde ile ilgili gerekli diğer her türlü tedbiri al
maya Maliye Bakanlığı yetkilidir.» 

«Kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak ertelenmesi 

EIK MADDE 25. — Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve menkul kıymetlerin alım - satımı ile uğ
raşan kuruluşların hukukî ve malî bünyeleri ile faaliyetlerini 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun amaç, 
ilke ve esaslarına göre düzenlemek üzere ek madde 24 hükmüne göre haklarında Maliye Bakanlığınca gerek
li tedbirlerin alınmasına karar verilen kuruluşlar, faaliyetlerinin icrasını kısmen veya tamamen, geçici olarak 
ve Maliye Bakanlığınca kabul edilecek süre için erteleyebilirler.» 

«Vergi, resim ve harçlardan muafiyet 

EK MADDE 26. — Ek 24 üncü madde gereğince alınacak tedbirlerin uygulanmasına ilişkin bütün işlem
ler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.» 

«Tedbir kararı alınan kuruluşlar hakkında uygulanmayacak hükümler 

EIK MADDE 27. — Faaliyetleriyle ilgili olarak Maliye Bakanlığınca, ek 24 üncü madde hükmü uyarınca 
gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilen kuruluşlar hakkında, icra ve iflas yoluyla takip yapılamaz ve bu 
kuruluşlar hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bunun ek ve değisiklflderindeki (43 sayılı 
KHK hariç' tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanamaz.» 
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MADDE 2. — (Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürülüğe girer 
MADDE 3. — Bu (Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini (Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Bay kara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Devlet Bakam V. 
A. B. Kafaoğlu 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. ti. Bayülken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kûıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam îmar ve tskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakam Gk içlik ve Spor Bakam 
U Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakan; 
S, Side 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu KararnameyeBazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararname 

KARAR SAYISI : THK/45 
Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararna

meye 43 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek Madde 27'de değişiklik yapılması ve bu Ka
rarnameye bazı maddelerin eklenmesi; 13 Ocak 1982 tarih ve 2578 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak Bakanlar Kurulunca 13.9.1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 43 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek
lenen Ek 27 nci maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ancak, sermaye piyasasında yapılan düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerini yürütürken veya bu düzen
lemeden önce şirket alacaklılarının haklarını haleldar edecek mahiyette işlem yaptıkları tespit edilen kuru
luşlar hakkında, Maliye Bakanlığı 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin diğer Kanun Hükmünde Karar
namelerle tadil edilmiş hükümleri çerçevesinde tasfiye isteme hakkına sahiptir. Bu takdirde 35 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 39 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 22 nci maddesinin 2 nci fık
rası hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 2. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«Menkul kıymetlerin alım - satımı faaliyetinde bulunacak kuruluşlar. 

EK MADDE 28. — Tasfiyesine karar verilen veya haklarında faaliyetlerinin durdurulması ya da idarî 
tedbir kararı bulunan kuruluşlar hariç tutulmak kaydıyla, Ek 1 sayılı listedeki kuruluşlar dışındaki gerçek 
veya tüzelkişiler, aracılılk amacıyla, menkul kıymetlerin ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31 inci 
maddesinin (a) fıkrasında sayılan diğer evrakın başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına 
ya da kendi nam ve hesabına alım - satımı ile uğraşamazlar. Ancak, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanu
nunun 31 ve 32 nci maddeleri hükümlerine göre Borsa Bankerliği Belgesi verilenler ile bankaların ve 1447 
sayılı Men'kul Kıymetler ye Kambiyo Borsaları Kanununa göre borsalarda faaliyet gösterenlerin hakları sak
lıdır. 

Ek 1 sayılı listede kayıtlı kuruluşlar, hukukî ve malî bünyelerini 30 Kasım 1982 tarihine kadar 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununa intibak ettirerek Sermaye Piyasası Kurulundan Borsa Bankerliği Bel
gesi almak zorundadırlar.» 

«Menkul kıymetlerin alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların tabi olacağı esaslar 

EK MADDE 29. — Menkul kıymetlerin alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların 2499 sayılı Ser
maye Piyasası Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunmaları zorunludur. 

Menkul kıymetlerin alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşlar, Iher ne ad altında olursa olsun ken
di malî yükümlülüklerini gerektiren (menkul kıymetlerin sonradan teslim edileceğine, yatırım fonuna katıl
maya veya müşterek portföy payına ilişkin belgeler gibi belgeler ihdas edemez halka arz edemez ve alım - sa
tımında bulunamaz. 

Menkul 'kıymetlerin faiz kuponlarının alıkonulması, bu kuponların asıl belgelerden ayrı olarak satılma
sı, satılan menkul kıymetlerle birlikte veya ayrı olarak her ne ad altında olursa olsun ayrıca faiz ödeme ve
ya satılan menkul kıymeti geri alma taahhüdünde bulunulması yolunda belge verilmesi veya menkul kıymet
ler üzerine bu yolda meşruhat konulması yasaktır. 

Menkul kıymetlerin alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşlar (bu Kanun Hükmünde Kararname
nin yürürlüğe girmesinden evvel satılan mevduat sertifikası ve bunlara ait müstakil faiz kuponları ile ilgili 
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taahhütlerin sona erdirilmesine ilişkin işlemler hariç) mevduat sertifikası veya bunlara ait faiz kuponlarının 
alım - satımını yapamazlar. 

Bu kuruluşlar tahvilleri ıskonto ederek alıp satarlar. Tahvil alım satımında uygulanacak asgarî iskonto 
haddi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit ve ilân olunur. 

Menkul kıymet alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşlar alım - satımını yapacakları menkul kıy
metlerin cins ve evsafına göre uygulayacakları fiyatlara ilişkin listeleri işyerlerinin görünür bir yerme as
mak ve bu fiyatlara göre işlem yapmak zorundadırlar.» 

«Menkul kıymetlerin alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların önceki işlemlerinin tabi olacağı esas
lar 

EK MADDE 30. — 
a) Mevduat sertifikaları 
Mevduat sertifikaları veya bunlara ait faiz kuponları karşılığındaki taahhütler, Ek 1 sayılı listedeki kuruluş

lar tarafından, mevduat sertifikası veya müstakil faiz kuponu üzerinde yazılı vade tarihinde geri ödenir. An
cak vadeleri 31.12.1983 tarihinden sonra gelen mevduat sertifikası veya faiz kuponlarının vadelerine bakılmak
sızın en geç bu tarihe kadar ödenmesi esastır. 

Ek I sayılı listedeki kuruluşlar mevduat sertifikaları veya bunlara ait müstakil faiz kuponları karşılığında 
tasarruf sahiplerine bu belgelerin vadelerine kadar evvelce taahhüt ettikleri oranlarda gelir ödemesine devam 
ederler. Taraflar arasında evvelce kararlaştırılmış olması kaydı ile, aylık gelir ödemesinin yapılması mümkündür. 

b) Tahviller 
Tahviller veya tahvillere ait müstakil faiz kuponları karşılığındaki taahhütler, Ek I sayılı listedeki kuruluş

lar tarafından, ödeme vaadinde bulunulan tarihlerde, vade tespit edilmemiş ise tahvil veya müstakil faiz ku
ponunun ibrazında tasarruf sahibine ödenir. 

Ek I sayılı listedeki kuruluşlar, vadeli sattıkları tahvillere ve müstakil faiz kuponlarına bu vadelerin so
nuna kadar evvelce taahhüt ettikleri oranlarda gelir ödemeye devam ederler. Taraflar arasında evvelce ka
rarlaştırılmış olması kaydı ile, aylık gelir ödemesinin yapılması mümkündür. Vadesiz satılmış tahvillerin ve
ya müstakil faiz kuponlarının nakde dönüştürülmesinde ödenmesi taahhüt edilen gelir de birlikte ödenir. 

c) Yatırım fonu ve müşterek portföy belgeleri 
Ek I sayılı listedeki kuruluşlar, yatırım fonu ve müşterek portföy uygulamalarında kendi taahhütleri altında 

oluşturdukları fonları bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren 
bir yıl içinde ve altı eşit taksitle geri ödemek zorundadırlar.» 

«Menkul kıymetler tanzim fonu 

EK MADDE 31. — Tahvil arz ve talebi arasındaki dengesizlikleri gidermek ve tahvil piyasasının istikra
rını sağlamak amacıyla tüzelkişiliği haiz «Menkul Kıymetler Tanzim Fonu» kurulmuştur. 

Fon, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye, 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve ihale ile 832 sayılı Sayıştay Ka
nunlarına tabi değildir. 

Fonun yönetimi, Sermaye Piyasası Kuruluna aittir. Fonun işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
alınan kararlar dairesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülür. 

Sermaye Piyasası Kurulu Üyeleri ile yetkililerine ve Fonun işlemlerini yürüten Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası personeline bu görevleri dolayısıyla ayrıca ücret ödenmez. 

Fonun hesap ve işlemleri Maliye Bakanlığınca denetlenir.» 

«Menkul kıymetler tanzim fonunun kaynakları 

EK MADDE — 32. — Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun Kaynakları, 
1. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa dayanılarak yürürlüğe konulan Borsa Benkerliği Yönetmeliği

nin 2 nci maddesine göre aracı kurum statüsü iktisap eden kuruluşların ödenmiş sermayeleri ile ihtiyat akçe
leri toplamı üzerinden yatıracakları teminatlardan, 
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2. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'Kanununun 40 inci maddesinin II/c fıkrasına istinaden 
anılan Banka tdare Meclisinin kararıyla bankaların 30 Haziran 1982 tarihli plasmanları toplamının % 05'ine 
kadar yatıracakları meblağdan, 

3.; Menkul kıymet alım satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların pazarladıkları menkul kıymetlerin aylık 
satış tutarlarının % 01 oranında yatıracakları tutardan, 

4. Fonun tahvil alım satımından doğan gelir fazlasından, 
oluşur. 
Fon mevcudu, amacı karşılamaya yetmediği zaman, Maliye Bakanlığının talebi üzerine Türkiye Cumhu

riyet Merkez Bankasınca Fona avans verilir. 
Fon kaynaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uygulanır. 

Tahsil zamanı,, fon kaynağına faiz verilmesi ve diğer konularda düzenleme yapmaya Sermaye Piyasası Kurulu 
yetkilidir.» 

«Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun işleyişi 

EK MADDE 33. — 
a) Fon, menkul kıymet alım-satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların bu Kanun Hükmünde Kararname-

' nin yürürlüğe girmesinden önce geri alma taahhüdü ile sattıkları tahvillerin geri alınması dolayısıyla nakit ih
tiyacı duymaları halinde, geri alınan tahvilleri iskonto değerinin % 10 noksanıyla satın alabilir veya bunlar 
karşılığında avans verebilir. 

Bu halde uygulanacak iskonto haddi veya teminat karşılığında verilecek avans miktarı, günün şartlarına 
göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunur. 

Iskonto edilerek alınan tahviller, fonun alış tarihinden itibaren üç ay içinde iskonto ettiren kuruluşlar ta
rafından geri alındığı takdirde, satış, satış günündeki iskonto değeriyle yapılır ve satış bedelinden alışta tah
sil edilen % 10 noksanlık indirilir. 

Acil ve olağanüstü durumlarda fondan, başka teminat alınmak kaydıyla tahvil alınmaksızın da avans veri
lebilir. Ancak bu şekilde verilen avansların en geç üç ay içinde kapatılması veya karşılığında yeterli miktar
da tahvil verilmesi şarttır. 

b) Fon, tahvil alım satımı faaliyetleri dolayısıyla sermaye piyasasında olağanüstü gelişmeler halinde yu
karıdaki esaslara göre işlem yapabilir. 

c) Fona tahvil iskonto ettiren veya karşılığında avans alan kuruluşlar, fonda bulundukları sırada vade
leri gelen tahviller anapara ve faizlerinden ihraç eden şirketlerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

d) Konkordato talebinde bulunan, iflas eden veya tasfiye edilen şirketlere ait tahviller fon tarafından is
konto edilemez, bunlar karşılığında avans verilemez.» 

«Menkul kıymet alım satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların ortakları ve iştirakleri alacaklarının öden
me zamanı 

EK MADDE 34. — Ek 1 sayılı listedeki kuruluşlar, 
a) Sermayelerinde % 5'ten fazla hisseye sahip olan ortaklarına, 
b) Yukarıda (a) fıkrasında sözü edilen ortaklarının tek başına veya birlikte sermayelerinin % 50 hissesin

den fazlasına sahip oldukları veya sınırsız sorumlulukla katıldıkları şirketlere, 
c) İştiraklerine, 
Olan borçlarım, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önceki taahhütleri tamamen 

sona erinceye kadar ödeyemezler.» 
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Yürürlük ^ 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

13 . 9 . 1982 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Devlet Başkanı 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı 

X. Baykara Prof. Dr. 1. Öztrak M. Özgünes Prof. Dr. M. N. Örjas 

Devlet Bakanı Adalet Bafcanı Millî Savunma Bakanı Içiçl^ri Bakanı 
5". R. Pasın C. Menteş Ü. H. Bayülken S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/. Türkmen A. B. Kafaoğlu H. Sağlam Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof, Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam İmar ve tskân Bakanı Köy iş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 
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EK I SAYILI LİSTE 

— BAKO - Menkul Değerler Yatırım ve Finansman A. Ş. 
— Eczacıbaşı Yatırım Holding A. Ş. 
— EKO YATIRIM Ekonomik Yatırım ve Bankerlik A. Ş. 
— FİBAN - Finansman Menkul Değerler ve Yatırım A. Ş. 
— FİNTAŞ - Bankerlik ve Menkul Kıymetler A. §. 
— GENİBORSA - Menkul Değerler Ticaret yatırım ve Finansman A. Ş. 
— MEBAN - Menkul Değerler Bankerlik ve Finansman A. Ş. 
— OYAK - Yatırım Holding A. Ş. 
— Yatırım Finansman A. §. 

(iBu listeye Menkul Kıymet Alım - Satımı faaliyetinde bulunması uygun görülen kuruluşları, Sermaye Piya
sası Kurulunun ve T. C. Merkez Bankasının görüşünü alarak eklemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.) 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin tşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun 

Hükmünde Kararname 

KARAR SAYISI : KHK/48 
ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kararnameye bazı maddeler eklenmesi; 13 Ocak 1982 tarih ve 2578 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 25.9.1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE il. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 7 numaralı fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiş ve hu maddeye aşağıdaki 10 numaralı fıkra eklenmiştir. 

«7. Tasfiye Kurulu başkanı üyeler arasından görevli mahkemece seçilir. Mahkeme daha önce görevlendi
rilmiş olan başkanların yerine yenisini seçebilir. Kurulun bütün yazışmaları başkan tarafından yürütülür.» 

«10. Tasfiye Kurulu (Başkanı ve üyeleri ile uzman ve diğer çalışanlar Ceza Kanunu uygulamasında Dev
let memuru sayılırlar.» 

MADDE 2. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 2 numaralı fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. 14 üncü maddeye göre geçersiz sayılan işlemlere konu olan mal ve haklarla, gerektiğinde İcra ve İf
las Kanununun 277 ve onu izleyen maddelerine göre iptal konusu olabilecek işlemlerle ilgili mal ve haklar 
hakkında da mahkeme gerekli muhafaza tedbirleri alır. İcra ve İflâs Kanununun 277 ve onu izleyen maddele
rine göre iptal konusu olabilecek mal ve haklar için mahkeme ve tasfiye kurullarınca alınan tedbirler, ted
bir kararından itibaren üç ay içinde tasfiye kurulu tarafından iptal davası açılmadığı takdirde kendi
liğinden kalkar. Daha önce alınmış olan muhafaza tedbirleri için üç aylık dava süresi 14.10.1982 tarihinden 
itibaren başlar.» 

MADDE 3. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 318 sayılı Kararname ile 
değişik 3, 4 ve 5 numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 9 numaralı fıkra ek
lenmiştir. 

«!3. Her ne sebeple olursa olsun bankerler, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, 
usul ve füruuna, evlatlıklarına, kendilerini evlât edinenlere borçlu olanlar 7 nci maddeye göre yapılan ilândan 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 530) 



— 66 — 

(Kanun Hükmünde Kararname metni) 

itibaren 15 gün içinde 1 inci fıkrada gösterilen şekillerde borçlarını ve borçları teminatsız ise borca yeter de
recede karşılığı ve taşınmaz mal ve haklarını bildirmek zorundadırlar. Görevli mahkeme tasfiye kurullarının 
talebi üzerine veya resen bu borçların ödenmesini sağlamak amacıyla teminat isteyebilir ve gerekli gör
düğü tedbirleri alabilir. Borçların vadesinde ödenmemesi halinde ihtara gerek kalmadan temürrüt faizi işler. Te
merrüt faizinin oranı, sözleşmede daha yüksek bir oran belirlenmemişse, aylık % lO'dur. Temerrüt faizi ile 
ilgili hüküm ödeme planının uygun görülmesi nedeniyle haklarında tasfiyenin kaldırılmasına karar verilen 
bankerlere borçlu olanlar bakımından da, ödeme planm gerçekleşmesine veya icraca yapılacak işlemlerin ta
mamlanmasına kadar aynen uygulanır. Bankerlerle yukarıda sözü edilen kişiler borçlu olanların takas iaddia-
sının kabulü halinde (artan alacak miktarı ayrık olmak üzere) her iki alacak için de temerrüt faizi uygulan
maz. ödünç para alma dışındaki borçlanmalar ile tasfiyeye tabi tutulan bankerler arasındaki her türlü borç
lanmalar için temerrüt faiz oranı vade tarihinden vads yoksa tasfiyenin açılması tarihinden itibaren aylık 
% 2'dir.» 

«4. Bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, deneticilerine ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlık
larına, kendilerini evlat edinenlere ait mevduat, para, mal, hak ve menkul kıymetlerini ellerinde bulunduran 
gerçek ve tüzelkişiler, varsa onlar üzerindeki hakları saklı kalmak şartıyla, Sözü edilen fıkrada gösterilen sü
rede bunları tasfiye kurullarına bildirmek ve tasfiye kurullarınca yapılacak tebligattaki süre ve şartlar dahilin
de teslim etmekle yükümlüdürler. Yapılacak tebligatta makbul mazeretleri bulunmadıkça cezaî yönden sorum
lu olacakları ve rüçhan haklarından yararlanamayacakları hususları da 'bildirilir.» 

«5. Bu Kanun Hükmünde (Kararnamenin 14 üncü maddesinde sözü edilen geçersiz tasarruflardan yarar
lanmış olan kişiler de edindikleri menfaatleri 3 üncü fıkrada belirtilen süre içinde tasfiye kurullarına bildir
mek zorundadırlar. Bu kişiler, edindikleri menfaatleri ellerinden çıkarmış iseler, tasfiyenin açılması tarihinde
ki değeri kadar kişisel malları ile sorumlu olup, sorumlu oldukları değer tutarında taşınır ve taşınmaz mal, 
hak, alacak ve menkul kıymetlerini aynı süre içinde tasfiye kurulana bildirmekle yükümlüdürler. Geçersiz ta
sarruflardan edinilen menfaatler veya bunların değeri tutarındaki malların tasfiye kuruluna teslim yükümlü-
lüğ'ü, 4 üncü fıkrada belirtilen esaslar dahilinde yerine getirilir.» 

«9. Tasfiyeye tabi tutulan bankerlerle 3 üncü fıkrada belirtilen kişilerin hamili oldukları tasfiye masasına 
giren senetlerinde Türk Ticaret Kanununun 626 inci maddesinde öngörülen ödememe protestosu keşidesi 
şartı ve 635 inci maddesindeki ihbar zorunluluğu aranmaz.» 

'MADDE 4. —. 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine aşağıdaki 7, 8 ve 9 numaralı 
fıkralar eklenmiştir. 

«7. Tasfiye kurulları bilirkişiler tarafından takdir olunan değerleri yeterli görmediği takdirde, yukarıdaki 
fıkra hükmü uyarınca seçilecek yeni bilirkişiler marifetiyle yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar 
verilir.» 

«8. Satış ilanlarının gazete ile de yapılmasına karar verilen hallerde bu ilanlar Resmî Gazete'de yapılır. 
Tasfiye Kurulları işin önemine binaen gerekli gördüğü takdirde ayrıca mahallî gazetelerden birinde veya İs
tanbul ya da Ankara'da yayıianan bir gazetede de ilân yapılmasına karar verebilir.» 

«9< 'Arttırma yolu ile yapılacak satışlar, satış tarihinden en az 15 gün önce ilan olunur.» 

İMADDE 5. — !35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesine aşağıdaki 5 numaralı fıkra ek
lenmiştir. 

«5. Yukarıdaki 4 numaralı fıkranın uygulanmasında İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesine göre 
rüçhanı olan alacakların bu hakları saklıdır.» 

İMAİDDE '6. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 sayılı Kararname ile değişik ,211 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Vergi, Resim, Harç ve Teminat Muafiyeti 
Madde 21. — 

1. Bu 'Kanun (Hükmünde Kararnameye göre yapılacak tasfiyenin açılması talepleri, 9 uncu maddeye gö
re yapılacak 'bildirimler, sıra cetveline itiraz davaları, alacaklılara yapılacak ödemeler ve tasfiye kurulları 
ile menkul kıymetler kurulları tarafından yapılacak bütün işlemler, açılacak her türlü dava ve takipler, noter 
ve tapu daireleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda (Gümrük İdareleri hariç) yaptırılacak her türlü işlemler, tas
fiye masasına giren malların satışları bankerin tasfiye masasına terettüp edenlerle sınırlı olmak üzere her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaf tır. 

2. Tasfiye kurulları, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, icrai takip ve davalardaki sıfatına bakılmaksızın kanun
larda öngörülen teminatları göstermekten muaftır.» 

(MADDE 7. — 35 sayılı 'Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 sayılı Kararname ile eklenen Ek 7 nci mad
desine aşağıdaki 5 ve 6 numaralı fıkralar eklenmiştir. 

«5. Menkul kıymetler kurulları ile tasfiye kurulları arasındaki ilişkilerde koordinasyonu görevli mahke
me sağlar.» 

«36. Atamalarındaki usule göre menkul kıymetler kurulunun başkan ve üyelerinin görevlerine son veri
lebilir.» 

MADDE 8. — 35 sayılı Kanun Hükmünde (Kararnamenin 40 sayılı Kararname ile eklenen Ek 8 inci mad
desinin 3, 6, 7 ve 9 numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde, değiştirilmiştir. 

«3. Kayıtlarla tevsik edilmek şartı ile saklanmak üzere bankere tevdi edilmiş olan mevduat sertifikası, 
tahvil ve bunlara ait kuponları sahiplerine geri vermek; bu belgelerin banker tarafından başka amaçlarla kul
lanılmış olması hallerinde, emanete verilme tarih ve sırasına göre, imkân dahilinde, varsa bankerin stokundan 
mevduat sertifikası, sertifika kuponu veya tahvil vermek ve bu maksatla gerekli işlemleri resen yapmak.» 

«6. Ellerinde tasfiyesine karar verilen bankere yatırılan anapara karşılığında alınmış müstakil tahvil 
kuponları veya tasfiye tarihinden itibaren vadesi 1 yılı aşan mevduat sertifikaları ve tahvil bulunanların talep
leri üzerine, imkân ve şartlar dikkate alınarak bankerin stokundan tahvil kuponları karşılığında tahvil veya 
yoksa mevduat sertifikası vermek ve mevduat sertifikaları ve tahvilleri daha kısa vadeli sertifika ve tahvillerle 
değiştirmek.» 

«7. Beşinci fıkradaki ödemelerle sınırlı olmak üzere stoktaki mevduat sertifikaları ve bunlara ait kupon
larla tahvillerden vadesi gelenleri tahsil ederek bu ödemelerde kullanmak, kalanını tahsil edilmek üzere tas
fiye kurullarına devretmek.» 

«9. Bankerlerden, mevduat sertifikası, tahvil ve kupon ilişkisi dolayısıyla alacaklı olanların anapara
dan kalan bakiye alacakları ile tasfiyenin açılması tarihine kadar ödenmemiş faiz alacaklarının hesaplarını 
tespit edip liste halinde ilgili tasfiye kuruluna bildirmek.» 

MADDE 9. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
eklenen Ek 12 nci maddesine aşağıdaki 4 numaralı fıkra eklenmiştir. 

«4. Vergi sorumluları bu maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarına dayanarak menkul kıymetler kurulları
nın verdiği talimata göre tahvil ve mevduat sertifikası faizlerinin net olarak ödenmesini sağlamak 
amacıyla tasfiye masasına Hazine alacağı olarak kaydettirmeleri gereken vergi 'kesintisini, faiz verilmeye baş
ladığı andan itibaren mevduat sertifikası veya tahvilin vade tarihine kadar ödemeleri kapsayacak şekilde he
saplayarak ilk faiz ödemesi tarihinden itibaren bir ay içinde ve bir defada alacak kaydettirirler. Bir defada 
yazdırılan vergi alacaklarında, vergi oranlan vesair değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkacak farklılıkları, mev
duat, sertifikaları için bankalar, tahviller için tahvil ihraç eden şirketler tasfiyenin kapanmasına kadar tas
fiye kuruluna, daha sonra ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.» 

MADDE 10. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
eklenen Ek 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Yeni çıkarılan mevduat sertifikalarının veya açılan mevduat hesaplarının süreleri 

Ek Madde 14. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait 
kuponların bankalarca mevduat sertifikaları ile değiştirilmesi veya bunlar karşılığında vadeli mevduat hesa
bı açılması halinde yeni mevduat sertifikalarının veya mevduat hesaplarının süreleri tasfiye kararı tarihin
den itibaren kalan sürenin iki 'katını ve her halükârda iki yılı geçmemek şartıyla serbestçe tayin edilir. Ban
kalar bu hükme aykırı olarak dalha önce yapmış oldukları işlemleri bir ay içerisinde düzeltmek zorundadır
lar.» 

MADDE 11. — 3'5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 sayılı Kararname ile eklenen Ek 17 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bankerlerin, yöneticilerin ve diğer personelin yükümlülükleri 

Ek Madde 17. — Kendilerine ayrıca izin verilmedikçe tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerle, bun
ların yönetim kurulu üyeleri, yönetici müdür ve gerekli görülen personeli, tasfiye kurulu ve menkul kıymetler 
kurulunun emri altında bulunmakla yükümlü olup gerektiğinde kolluk kuvvetleri ile getirilirler. Kurullar 
emri altında çalıştırdıkları personelin işine herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın son verebilirler, Kurullar 
emri altında tuttukları kişilerden Maliye Bakanlığının iznini alarak çalıştırdıklarına Maliye Bakanlığınca tes
pit edilecek ücretleri öderler.» 

MADDE 12. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
eklenen Ek 18 inci maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«Bu tebliğlerin hükümlerine uyulması zorunludur.» 

MADDE 13. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 40 sayılı Kararname ile eklenen Ek 19 uncu 
maddenin 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Banka mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponlara bağlı olan alacaklar menkul 'kıymetler 
kurulu ile tasfiye kuruluna yazdırılmaz, icra ve İflas Kanununun 213 üncü maddesinde yazılı haklarla 231 
inci maddesinde yazılı olan alacaklar da aynı hükme tabidir.» 

MADDE 14. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
eklenen Ek 23 üncü maddesine aşağıdaki 3 numaralı fıkra eklenmiştir. 

«3. Aracı bankaların Maliye 'Bakanlığınca belirlenecek süreler içerisinde tespit ve ilan edilmesi ve tes
pit olunan bu bankaların ilan tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Kanun Hükmünde Kararnamenin 
gerektirdiği işlemlere başlamaları zorunludur.» 

MADDE 15. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 sayılı Kararname ile eklenen Ek 31 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Fonun 'bütün işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.» 

MADDE 16, — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«Tasfiye masalarına ait paraların tevdii ve faiz 
EK MADDE 35. — Tasfiye kurullarının, tasfiye masasına ait olup İcra ve İflas Kanununun 9 uncu 

maddesi hükmüne göre bankalara yatırdıkları paralar faiz bakımından tasarruf mevduatı hükümlerine ta
bidir. 'Bu paralara bankalarca vadeli yatırılıp yatırılmadıklarına bakılmaksızın, hesapta kaldıkları sürelere te
kabül eden faiz oranı üzerinden faiz ödenir.» 

Tebligatlar 
EK MADDE 36. — Bankerlere, bankerlere borçlu olanlara, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 un

cu maddesinin 3 üncü fıkrasında yazılı olan kişilere ve bu kişilere borçlu olanlara ve ayrıca aynı madde-
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nin 4 üncü fıkrasında belirtilenlerin mevduat, para, mal, hak ve menkul kıymetlerini ellerinde bulunduran
lara mahkemeler, icra ve iflas daireleri ile tasfiye kurulları tarafından yapılacak tebligatlar, bunların borç 
bildirme dilekçesi veya sair suretlerle tespit edilmiş olan adreslerine yapılır. Adres değişikliğinin (bildirilmemiş 
olması halinde Tebligat Kanununun 35 inci maddesi hükmü uygulanır.» 

«İsticvap 

EK MADDE 37. — 
1. Mahkemeler ve Tasfiye Kurulları, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 3 üncü 

fıkrasında yazılı olan kişilere borçlu olanları isticvap edebilirler. İsticvaplarına karar verilen kişi mahkeme
nin yargı çevresi dışında mukim ise istinabe suretiyle de isticvap olunabilir. 

2. İsticvap için açıklamalı davetiye ile çağrılan ıkişi gelmediği veya sorulan hususlara cevap vermediği 
takdirde, sorulan hususları ikrar etmiş sayılacağı gibi ayrıca gerektiğinde kolluk kuvvetiyle getirilme kararı 
da verilebilir. İkrar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 236 ncı maddesinde yazılı sonuçları doğurur. 

3. İsticvap hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu hükme aykırı olmayan hükümleri de 
uygulanır.» 

«Nispî avukatlık ücreti 

EK MADDE 38. — Tasfiye kurulları ile menkul kıymetler kurullarının taraf olduğu dava ve takipler 
nedeniyle adlî ve idarî mahkemeler veya İcra ve İflas Dairelerince hükmolunacak nispî avukatlık ücreti 
hiçbir surette 500 bin lirayı geçemez.» 

«Vergi, resim ve harçların yazdırılmast 

EK MADDE 39. — Vergi, resim ve harç alacakları tasfiye 'kurullarına, tasfiyenin kapatılmasına kadar 
yazdırılabilir.» 

«Beyanat yasağı 

EK MADDE 40. — Görevli mahkemeler nezdinde teşkil olunan tasfiye kurulları ile menkul kıymetler 
kurullarının başkan, üye ve diğer çalışanları bu görevlerini ilgilendiren konularda herhangi bir surette ba
sına açıklama ve beyanda bulunamazlar. Bu yasak, görevden ayrılmış bulunanlar için de, ayrılış tarihinden 
itibaren 2 yıl süre ile devam eder.» 

«Pay cetvellerinin duyurulması ve şikâyet 

EK MADDE 41. — 
1. Sıra cetveli ıkesinleşince tasfiye kurulu paraların pay cetvelini ve son hesabı yapar. Pay cetveli ve son 

hesap tasfiye kurulunun ilan yerinde 10 gün süre ile asılı bırakılır. Alacaklılara aynca tebligat yapılmaz. 
Geçici dağıtmada da aynı hüküm uygulanr.: 

2. Alacaklılar pay cetveli ile geçici dağıtmaya karşı yukarıda belirtilen sürenin İbitimİnden itibaren 
7 gün içinde görevli mahkemeye başvurabilirler.» 

«Son rapor ve kapatma kararı 

EK MADDE 42. — Paralar dağıtıldıktan sonra tasfiye 'kurulu görevli mahkemeye son bir rapor ve
rir. Mahkeme evrak üzerinde yapacağı inceleme sonucunda tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra kapanma 
kararı verir. Karar mahkemece Resmî Gazetede ilan ettirilir.» 
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«Bankerlerin, ortakları, yöneticileri, deneticileri ve müdürlerinin sıfatlarına itiraz 

EK MADDE 43. — Banker ortaklarının, yöneticilerinin, deneticilerinin ve müdürlerinin kendileri tara
fından bu sıfatlarına ilişkin olarak yapılacak itirazların tasfiye kurullarınca reddi halinde bunlar, kararın teb
liğinden itibaren 10 gün içinde görevli mahkemeye şikâyette bulunabilirler. Mahkemece verilen karar tef
him veya tebliğinden itibaren temyiz olunabilir. Tasfiye kurullarının itirazın kabulüne dair kararları mahke
menin onayına tabidir. Mahkemenin bu onama kararı ile, şikâyetin kabulüne dair kararları mahkemece tem
yiz incelemesi için resen Yargıtaya gönderilir.» 

«İspatı gereken alacaklar 

EK MADDE 44. — 
1. Aynı bankerden miktarı toplam 5 milyon TL. dan fazla olan (5 milyon dahil) alacaklar hakkında 

alacaklıları tarafından sıra cetvelinin ilanından, sıra cetveli daha önce ilan edilmiş olanlar içinde 14.10,1982 
tarihinden itibaren 15 gün içinde Tasfiye Kurulu aleyhine dava açılmadığı veya açılan davada alacağın var
lığı ve geçerliliği ispat olunmadığı takdirde bu alacak sıra cetvelinden çıkarılır. 

2. Dava (konusu yapılan alacaklar için ayrılan paylar bankaya yatırılarak davanın kazanılması halinde da
vacıya ödenir ,aksi halde alacağını tamamen alamamış olan alacaklılara paylaştırılır. 

3. Bu alacaklılarla, alacak miktarı ne olursa olsun sıra cetveline kaydedilmemiş olan alacaklılar dava 
açmadıkları takdirde bunlarla bunların fiillerine iştirak edenler hakkında gerçek dışı beyanda bulunmaktan 
dolayı ceza kovuşturması yapılmaz. 

4. Bankerler arasındaki borçlanmalarda bu madde hükmü uygulanmaz. 

«Üçüncü kişilere emanet edilen menkul kıymetler 

EK MADDE 45. — Tasfiyelerine karar verilen bankerler tarafından satılmış olup alıcı adına banker 
tarafından diğer bir gerçek veya tüzelkişiye emanet edilen menkul kıymetler, bu gerçek ve tüzelkişiler 
tarafından adına emanete alındıkları kişilerin bilgi ve rızası dışında bankere iade edildikleri veya herhangi 
bir şekilde elden çıkarıldıkları takdirde emanet edildikleri gerçek ve tüzelkişiler bunların bedellerini ödemek 
zorundadırlar.» 

Yürürlük 

MADDE 17. — Bu Kanun Hükmünde Kararname, 3 üncü madde ile 35 sayılı Kararnamenin 9 uncu mad
desine eklenen 9 numaralı fıkra, 15 inci madde ile aynı Kararnameye eklenen Bk 35 inci ve Ek 44 üncü 
maddeler 14 Ocak 1982 tarihinden ve yine 15 inci madde ile Kararnamenin Ek 31 inci maddesine eklenen 
fıkra 14 Eylül 1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Yürütme 
MADDE 18. — Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

Başbakan 
J5., Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
A. B. Kafaoğîu 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayüîken 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğîu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

Mili! Savunma Bakam 
Ü. H* Bayüîken 

Milli Eğitim Bakam 
H* Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakara 
Prof. Dr. A. Bozer 

• 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Kültür Bakanı V. 
M. R. Güney 

Kültür ve Turizm Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M, Turgut F. İlkel 

îmar ve tskân Bakam Köy tş. ve Koop. Bakara Gençlik ve Spor Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunda Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde 

Kararname 

KARAR SAYISI : K. H. K./50 
Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kararnameye bazı maddeler eklenmesi; 13 Ocak 1982 tarih ve 
2578 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 9.11.1982 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

MADDE 1. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin 40 sayılı Kararname ile de
ğişik 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Görevli mahkemece verilecek kararlar kesindir. Ancak, tasfiyenin açılması, kaldırılması, kapanması 
ve tasfiye talebinin reddi kararları ile sıra cetveline itiraz, istihkak, ihalenin feshi, iptal davaları ve tasfiye 
kurulu kararlarına karşı yapılacak itiraz ve şikâyetler üzerine verilecek kararlardan 100 000 TL.'nı aşan bir 
meblağa ilişkin olanlarına karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde temyiz yoluna başvuru
labilir. Tasfiye talebi reddedilmiş olan alacaklılar kararı temyiz etmedikleri takdirde dosya mahkemece tem
yiz incelemesi için Yargıtaya resen gönderilir.» 

MADDE 2. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine aşağıdaki 10 ve 11 numa
ralı fıkralar eklenmiştir. 

«10. Tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerin yönetici, denetçi, müdür ve ortakları aleyhine üçüncü 
kişilerce yapılan icra takiplerinde satışına karar verilen taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların değerlerinin tes
pitinde bilirkişilik yapacak olanlar 6 ncı fıkrada göste rilen kişiler arasından seçilir.» 

«11. Tasfiye kurulları, tasfiye kararlarının kesinleşmesinden sonra tasfiyenin her safhasında satış kararı 
verebilir. Şu kadar ki, acele hallerde menkul malların satışı için tasfiye kararının kesinleşmesini beklemek 
gerekmez.» 

MADDE 3. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin 15 inci maddesine aşağıdaki 3 numaralı fıkra 
eklenmiştir. 

«3. Alacaklılar sıra cetveline yapılan ilaveler ile değişiklikler ayrıca ilan olunur. 

MADDE 4. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
eklenen Ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti rilmiştir. 

«Yazıma tabi olmayan alacaklar 

Ek Madde 19. — 1. Banka mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponlara bağlı alacaklar menkul 
kıymetler kurulu ile tasfiye kuruluna yazdırılmaz. İcra ve İflas Kanununun 213 üncü maddesinde yazılı hak
larla 231 inci maddesinde yazılı olan alacaklar da aynı hükme tabidir. Ancak; 

a) 40 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 7.7.1982 tarihinden önce veya, 
b) 40 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmekle birlikte menkul kıymetler kurulları teş

kil olunup faaliyete geçmeden ellerinde bulunan, bankere yatırdıkları anapara karşılığı mevduat sertifikası 
faiz kuponlarını bankalara ibraz ederek vergi stopajı yapıldıktan sonra tahsil edenler, vergi stopajına teka
bül eden anaparadan alacaklarını, bu maddenin 2 nci fıkrasında yazılı listelere kaydedilmek üzere itiraz sü
resi içerisinde tasfiye kurulundan ayrı olarak menkul kıymetler kurulu teşkil olunan hallerde bu kurula, aksi 
halde tasfiye kuruluna kaydettirirler. 

2. Tasfiye kurulundan ayrı olarak menkul kıymetler kurulu teşkil olunan hallerde bu kurul, aksi halde 
görevli tasfiye kurulu, banka mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kupona bağlı alacağı olanların ana
para alacakları ile tasfiyenin açılması tarihine kadar ödenmemiş faiz alacaklarım mevcut kayıtlardan tespit 
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ederek isim veya referans numaralarına göre düzenleyecekleri listeyi Resmî Gazetede Man ederler. Bu ilanda, 
ilgili banker ve alacaklılar tarafından ilandan itibaren 15 gün içerisinde itiraz edebileceği, itiraz dilekçesine 
bütün belgelerin kendileri veya temsilcileri tarafından onaylanmış fotokopilerinin eklenmesinin gerektiği ve 
itiraz edMecek kurulun adı ve yeri belirtilir. 

3. Menkul kıymetler kurullarınca hazırlanan listelere yapılacak itirazlara ilişkin dilekçeler bu kurullara 
verilir. Kurullar itiraz dilekçelerini, görüşlerini de ekleyerek bir karar verilmek üzere ilgili tasfiye kuruluna 
intikal ettirirler. Tasfiye kurulunca itirazı reddedilenler kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde görevli mahkemede dava açabilirler.» 

•MADDE 3. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«Tasfiyeyi gerektiren işlemlerde kanunî karine 

EK MADDE 46. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında 45 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye ekli 1 sayılı listedeki kuruluşların, ek 29 uncu maddeye aykırı işlemleri, alacaklıların haklarını 
haleldar eden ve bu kuruluşların tasfiyelerine karar verilmesini gerektiren işlemlerden sayılır.» 

«Aciz vesikası 
EK MADDE 47. — 1. Tasfiye masası, alacağının tamamını alamamış olan her alacaklıya ödenmemiş 

miktar için aciz vesikası verir. Aciz vesikası ilam hükmünde olup alacaklıya îcra ve îfilas Kanununun 277 nci 
maddesinde yazılı hakları sağlar. Aciz vesikası hiçbir »vergi, resim ve harca tabi değildir. 

2. Alacaklı aciz vesikasına istinaden banker ve diğer sorumlular hakkında icra takibine girişirse icra 
emri tebliğine gerek yoktur. Ancak, yeni mal iktisap edilmedikçe takip talebinde bulunulamaz. 

3. Aciz vesikasında yazılı alacak için faiz istenemez ve bu alacak hakkında zamanaşımı hükümleri uy
gulanmaz. 

4. Kefiller, müşterek borçlular ve borcu tekeffül edenler aciz vesikasında'ki miktar için vermeye mecbur 
oldukları faizden dolayı borçluya rücu edemezler. 

5. Takip nedeniyle çıkacak anlaşmazlıkların çözümlenmesinde takip yapılan icra dairesinin bağlı bulundu
ğu tetkik mercii görevli olup, yeni mal iktisap edilmediğine dair itirazlar genel hükümler ve basit yargılama 
usulüne göre karara bağlanır.» 

«Üçüncü kişilerin istihkak iddiaları 

EK MADDE 48. — 1. Üçüncü kişiler tarafından mülkiyete Miskin istihkak iddiasında bulunulan eş
yanın kendilerine verMip verilmeyeceğini tasfiye kurulu kararlaştırır. Eşyanın iadesine dair kararlar görevli 
mahkemenin onayına tabidir. 

2. Tasfiye kurulu; istihkak iddiasını reddederse üçüncü kişiye tasfiye işlerini yürütmekle görevli mah
kemede dava açması için 7 günlük bir mühlet tayin ve tebliğ eder. Bu mühleti geçiren üçüncü kişi tasfiye ma
sasına karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş saydır. 

3. istihkak davası reddolunursa, dava konusu eşyanın değerinin '% 25'inden aşağı olmamak üzere dava
cıdan tazminat alınmasına talep aranmaksızın asü dava ile birlikte hükmolunur.» ı x 

«Hukuk davalarının durması 

EK MADDE 49. — 
1. Tasfiyenin açılması kararının ilan edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın acele haller müstesna olmak 

üzere tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerin davacı veya davalı olduğu hukuk davaları tasfiye kararı ile 
durur ve ancak mahkemece durumun tasfiye kuruluna resen duyurulmasından, duyuru yapılmamış olan hal
lerde de alacaklılar sıra cetvelinin ilanından itibaren bir ay sonra devam olunur. Bu durumda davaya banker 
adına tasfiye kurulu temsilcisi katılır. Aksi halde yapılmış olan işlemler tasfiye masasına karşı geçersizdir. Bu 
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hüküm 16 ncı maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendinde sayılan mal, hak ve alacaklarla ilgili davalarda ise tas
fiye kurulunun aslî müdahil olarak davaya katılması suretiyle uygulanır. 

2. Davanın durduğu müddetçe zamanaşımı ve hakkı düşüren müddetler işlemez. 16.12.1982 tarihinden ön
ce karara bağlanmış olan davalarda karar kesinleşmemiş ise tasfiye kurulları temyize başvurabilirler. Ancak, bu 
durumda tasfiye kurulu temsilcisinin huzuru sağlanmadan davaya devam edilmiş olması hali tek başına bozma 
sebebi sayılamaz. 

3. Şeref ve haysiyete tecavüzden, vücut üzerinde ika olunan zarardan doğan tazminat davalarıyla evlenme, 
ahvali şahsiye veya nafaka işlerine dair uyuşmazlıklarda bu madde hükmü uygulanmaz.» 

«İpotek hükmündeki taahhütler 

EK MADDE 50. — Tasfiyenin kaldırılmasını temin için üçüncü kişilerin taşınmazlarını teminat göstermele
rine ilişkin mahkeme veya noter huzurundaki taahhütlerine dayanılarak görevli mahkemece tapu idaresine ya
zılacak yazı üzerine tapu kaydına konulan şerh, birinci derece ve birinci sırada ipotek hükümlerini doğurur. 
Üçüncü kişilerin önceden mevcut olan hakları saklıdır. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.» 

Yürürlük 

MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararname, 5 inci madde ile 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye eklenen ek madde 46, 14.9.1982 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Nurettin ERSİN 
Cumhurbaşkanı Y. 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

X. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tanm ve Orman Bakanı 
Prof, Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
U Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bay ülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H.ı Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kıhçturgay Prof. Dr. A, Bozer 

Devlet Bakan1 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Balkanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr, A. Samsunlu M. R, Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Balkanı 
5., Side 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkmda 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

KARAR SAYISI : K.H.K./52 
ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin bir maddesinin değiştirilmesi, 13 Ocak 1982 tarih ve 2578 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Ba
kanlar Kurulunca 30 Aralık 1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 45 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek
lenen ek 33 üncü maddenin (a) fıkrasının dördüncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Acil ve olağanüstü durumlarda Fondan başka teminat alınmak kaydıyla tahvil alınmaksızın da avans 
verilebilir. Ancak bu şekilde verilen avansların en geç üç ay içinde kapatılması veya karşılığında yeterli mik
tarda tahvil verilmesi şarttır. Bu süre zorunlu hallerde Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine Maliye 
Bakanlığınca 1 yılı geçmemek üzere uzatılabilir.» 

Yürürlük 

MADDE 2. Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 3. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
KENAN EVREN 

CUMHURBAŞKANI 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakam 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde 

Kararname 

KARAR SAYISI : K.H.K./53 
ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kararnameye bazı maddeler eklenmesi, 13 Ocak 1982 tarih ve 2578 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 12.1.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 40 sayılı Kararname ile 
değişik 4 numaralı fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiş ve aynı maddeye 48 sayılı Kararname ile eklenen 10 
numaralı fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Şu kadar ki, Ankara ve İstanbul'da, bu yerler veya başka yerlerdeki tasfiye kurullarının doğrudan ya 
da istinabe suretiyle talep edecekleri işleri yürütmek üzere Adalet Bakanlığınca birer icra ve iflas dairesi 
görevlendirilir. Bu şekilde görevlendirilen icra ve iflas dairesi, tasfiye kurullarının işlemlerine münhasır ol
mak üzere yanında bulunduğu asliye mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlı olmaksızın, anılan illerin il belediye 
sınırları içindeki işleri görmeye yetkilidir. Bu tür işlerden doğan uyuşmazlıklar icra ve iflas dairesinin bağlı 
olduğu icra ve tetkik merciinde çözümlenir.» 

«10. Tasfiye Kurulu Başkanı ve üyeleri ile uzman, ve diğer çalışanlar, görevleri sırasında veya görevleriyle 
ilgili olmak kaydı ile işledikleri ve aleyhlerine işlenen suçlar nedeniyle Ceza Kanunu uygulamasında devlet 
memuru sayılırlar. Bu görevliler hakkında soruşturma yapılabilmesi bağlı bulundukları görevli mahkemenin 
inceleme sonunda vereceği izne tabidir.» 

MADDE 2. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 48 sayılı Kararname ile de
ğişik 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. 14 üncü maddeye göre geçersiz sayılan işlemlere konu olan mal ve haklarla, gerektiğinde İcra ve if
las Kanununun 277 ve onu izleyen maddelerine göre iptal konusu olabilecek işlemlerle ilgili mal ve haklar hak
kında da mahkeme gerekli muhafaza tedbirlerini alır. İcra ve İflas Kanununun 277 ve onu izleyen madde
lerine göre iptal konusu olabilecek mal ve haklar için mahkeme ve tasfiye kurullarınca alınan tedbirler, ted
bir kararından itibaren 9 ay içinde tasfiye kurulu tarafından iptal davası açılmadığı takdirde kendiliğinden 
kalkar. Daha önce alınmış olan muhafaza tedbirleri için 9 aylık dava süresi 14.10.1982 tarihinden itibaren baş
lar.» 

MADDE 3. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 48 sayılı Kararname ile de
ğişik 3 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Her ne sebeple olursa olsun bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, 
usul ve füruuna, evlatlıklarına, kendilerini evlat edinenlere borçlu olanlar 7 nci maddeye göre yapılan ilan
dan itibaren 15 gün içinde 1 inci fıkrada gösterilen şekillerde borçlarını ve borçları teminatsız ise borca ye
ter derecede taşınır ve taşınmaz mal ve haklarını bilîdirmek zorundadırlar. Görevli mahkeme tasfiye kurul
larının talebi üzerine veya resen bu borçların ödenmesini sağlamak amacıyla teminat isteyebilir ve gerekli gördü
ğü tedbirleri alabilir. Borçların vadesinde ödenmemesi halinde ihtara gerek kalmadan temerrüt faizi işler. Bor
cun tamamının varsa takip masrafları ile birlikte 13 Ocak 1983 tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi ha
linde işlemiş ve işleyecek olan temerrüt faizi alınmaz. Temerrüt faizi; ödemenin aynı tarihten 
itibaren beş ay içinde yapılması halinde aylık % '2, yedi ay içinde yapılması halinde aylık % 5 
ve daha sonraki ödemelerde ise aylık % 10 üzerinden hesaplanır. Temerrüt faizi ile ilgili hüküm 
ödeme planının uygun görülmesi nedeniyle haklarında tasfiyenin kaldırılmasına karar verilen bankerlere borç
lu olanlar bakımından da ödeme planının gerçekleşmesine veya tasfiye kurulunca yapılacak işlemlerin tamam
lanmasına kadar aynen uygulanır. Bankerlerle yukarıda sözü edilen kişilere borçlu olanların takas iddiasının 
kabulü halinde (artan alacak miktarı ayrık olmak üzere) her iki alacak için de temerrüt faizi uygulanmaz. 
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Ödünç para alma dışındaki borçlanmalar ile tasfiyeye tabi tutulan bankerler arasındaki her türlü borçlan
malar için temerrüt faiz oram vade tarihinden vade yoksa tasfiyenin açılması tarihinden itibaren hesapla
nır ve oranı her halükarda % 2'yi geçemez. Borçlu tasfiyeye tabi banker ise, tasfiyenin açılması tarihinden 
itibaren hesaplanacak faizin alacaklı bankerin tasfiye masasına ödenmesinde, bu Kanun (Hükmünde (Karar
namenin 118 inci maddesinin birinci fıkrasındaki sıra ve esaslara göre işlem yapılır.» 

'MADDE 4. — 35 sayılı Kanun (Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 40 sayılı Kararname ile 
değişik 2, 37 sayılı Kararname ile eklenen 4, 38 sayılı Kararname ile eklenen 5 numaralı fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 6, 7 ve 8 numaralı fıkralar eklenmiştir. 

«2. Bütün alacaklılar taleplerini geri aldıkları veya tüm borçlar ödendiği yahut bankerlerin sıra cetvelinin 
ilanından itibaren 115 gün içinde sunacakları azamî bir yıl süreli tasfiye planı uygun görüldüğü ve bu yolda
ki kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde tam ve sağlam teminat sağladığı takdirde, mahkeme bankerin 
bankerlik faaliyeti dışındaki çalışmalarına devam edebilmesi için tasfiyenin kaldırılmasına karar verebilir. 
Mahkeme gösterilenler dışında başkaca teminat verilmesine veya ödeme planında değişiklik yapılmasına lüzum 
gördüğü takdirde, 15 günlük ek süre verebilir. Tasfiyenin kaldırılması talebinin ret ve kabulüne dair kararlar 
aleyhine banker ve ilgili tasfiye kurulu tarafından temyiz yoluna başvurulabilir.» 

«4. ödeme planının uygun görülmesi sebebiyle verilen tasfiyenin kaldırılması kararının kesinleşmesi üze
rine ödeme planı görevli mahkemece ilgili tasfiye kuruluna gönderilir. Bankerin ödeme planına kısmen de 
olsa uymaması halinde teminatın tasfiye kurulunca tamamı paraya çevrilerek alacaklılara alacakları ödenir. 
Bu şekildeki ödemelerde ödeme planına göre vadesi gelmemiş alacaklardan indirim yapılmaz.» 

«5. Teminatın alacakları karşılamadığı hallerde tasfiye kurulunca, herhangi bir hükme gerek kalmaksızın 
bankerin diğer mal, hak ve alacakları hemen muhafaza altına alınarak paraya çevrilir ye elde edilen miktardan 
ödenmemiş alacaklar karşılanır.» 

«6. Tasfiyenin kaldırılması kararının kesinleşmesi üzerine bankerin teminat olarak gösterdikleri dışında 
kalan mallan ile diğer sorumluların malları üzerindeki muhafaza tedbirleri kalkar. Ancak, bankere borçlu 
olanların malları üzerine konulmuş olan tedbir, vadesi gelmiş borçlar için tasfiyenin kaldırılması kararının 
kesinleşmesinden, vadesi gelmemiş olanlar hakkında da vadelerinden itibaren bir ay sonra kalkar.» 

«7. Görevli mahkeme teminat olarak gösterilen malların bir kısmını, alacaklıların menfaatini haleldar 
etmemek kaydıyla, şartlı veya şartsız olarak serbest b'rakabilir.» 

•«8, Tasfiyenin kaldırılması isteği ve ödeme planı geri alınamaz ve üçüncü kişiler de gösterdikleri temi
nattan vazgeçemezler.» 

İMADDE 5. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değikt;.rilmiş-
tir. 

«Tedbir kararına uymak ve bilgi vermek zorunluluğu 

Madde 11. — İlgili merci ve kişiler, mahkemenin ve tasfiye kurullarının aldığı tedbir kararını uygulama
ya mecbur oldukları gibi, gerek mahkemelerin gerek tasfiye kurulu ile uzman elemanların istedikleri belgelerin 
onaylı örneklerini ve her türlü bilgileri öncelik ve ivedilikle yazılı veya sözlü olarak vermekle yükümlüdür
ler.» 

'MADDE (6. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin 50 sayılı Kararname ile 
değişik 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Görevli mahkemece verilecek kararlar kesindir. Ancak tasfiyenin açılmasına, kaldırılmasına ve ka
panmasına ilişkin ret ve kabul kararları ile sıra cetveline itiraz, istihkak, ihalenin feshi, iptal, menfi tespit ve 
istirdat davaları ile Ek 56 ncı maddeye göre açılan davalar üzerine verilecek kararlardan 100 000 TL.'nı aşan 
bir meblağa ilişkin olanlarına karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 110 gün içinde temyiz yoluna başvu
rulabilir. Tasfiyenin kaldırılması kararları ile tasfiye talebi reddedilmiş olan alacaklıların temyiz etmedikleri 
ret kararlarına ilişkin dosyalar mahkemece temyiz incelemesi için Yargıtaya resen gönderilir.» 
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MADDE 7. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin 40 sayılı İKararname ile 
eklenen 4 ve 6, 48 sayılı (Kararname ile eklenen 7, 50 sayılı İKararname ile eklenen 10 numaralı fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Tasfiye masasına giren mallar başka yerde bulunduğu takdirde satış, tasfiye kurulunun bu madde 
hükümlerine göre tespit ettirteceği değer esas alınarak, istinabe suretiyle o yer icra dairesi tarafından yukarıda
ki fıkralar hükümlerine göre yapılır. Artırma ve ihaleye dair anlaşmazlıklar istinabe olunan icra dairesinin bağ
lı bulunduğu tetkik merciinde Çözümlenir. Tetkik merciince bu Kanun Hükmünde Kararnamenin '10 uncu 
maddesinin 3 üncü fıkrası ile 12 nci madde hükümleri uygulanır.» 

«6. ,Satışı gereken taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin tespiti, Başbakanlıkça belirlenecek kurum ve 
kuruluşlarca bildirilecek kişiler arasında tasfiye kurullarınca seçilecek bilirkişiler tarafından yapılır. Ancak, 
Başbakanlıkça görevlendirilecek kurum ve kuruluş elemanlarının uzmanlığı dışında kalan hususlarda bilirkişi 
seçimi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.» 

«7. Tasfiye kurulları, bilirkişiler tarafından takdir olunan değerleri yeterli görmemesi halinde, seçilecek 
yeni bilirkişiler marifetiyle yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını görevli mahkemeden isteyebilir. Mahkeme 
taleb yerinde bulunduğu takdirde, yukarıdaki fıkra hükmüne bağlı olmaksızın Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu hükümleri uyarınca seçeceği bilirkişilere yeniden inceleme yaptırtır.» 

«10. Tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerin yönetici, denetçi, müdür ve ortakları aleyhine üçüncü 
kişilerce yapılan icra takiplerinde satışına karar verilen taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların değerlerinin 
tespitinde bilirkişilik yapacak olanlar 6 ncı fıkrada gösterilen kurum ve kuruluşların elemanları arasından seçi
lir.» 

'MADDE 8. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin 37 sayılı İKararname ile 
• değişik 1 numaralı fıkrasına aşağıdaki ı(e) bendi eklenmiştir. 

«e) Gerçek ve tüzelkişi bankerlerin yanında çalıştırdıkları kişilerle,» 

'MADDE 9. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin 40 sayılı Kararname ile 
değişik 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca tasfiyeye tabi tutulan gerçek veya tüzelkişiler 
adına, sözkonusu faaliyetleri ile ilgili olarak vergi mükellefi veya sorumlusu sıfatıyla, tasfiye dönemi içinde 
herhangi bir suretle tespit edilen veya edilecek matrahlarla tasfiyenin başlangıcından önce tespit veya tarh 
edilmekle birlikte henüz kesinleşmemiş olan matrahlar üzerinden alınacak vergi, resim ve harçlara vergi ce
zaları ile gecikme zammı uygulanmaz. Vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden ötürü mahkemelerce kendile
rine veya kanunî temsilcilerine ceza hükmolunmaz. 'Bu vergi, resim ve harçlar hakkında icra ve tflas Kanu
nunun 206 ncı maddesinin 5 inci sırası hükmü uygulanmaz; ancak, 6 ncı sıradaki alacaklıların anaparaları ile 
tasfiyenin açılma kararı tarihine kadar olan 'faizlerinin tam olarak ödenmesinden sonra geriye bir değer kalırsa, 
bu değer vergi, resim ve harç yükümlülüklerinin karşılanmasına tahsis olunur. Şu kadar ki, tasfiyeye tabi tu
tulan bir bankerin aynı durumdaki diğer bankerden olan alacağının; bunlardan birisi tarafından bu Kanun Hük
münde Kararnamenin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uyarınca süresi içinde beyan edilmemiş ya da 
borçlu bankerle ilgili alacak yazım süresinin sonuna kadar alacaklı bankerin tasfiye kurulunca tespit edilmemiş 
olması halinde, sonradan öğrenilip yazdırılan bu durumdaki alacaklar, vergi, resim ve harç gibi devlet alacak
larından sonraki sırada yer alır. !Bu ödemeler yapıldıktan sonra kalan meblağ da, alacaklıların tasfiye kararın
dan itibaren aylık >% 2 üzerinden hesaplanacak temerrüt faizlerinin ödenmesine tahsis edilir. (Sıra cetvelinin ila
nından itibaren üç ay içinde tüm borçların ödenmesi halinde temerrüt faizi uygulanmaz.» 

MADDE 10. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 sayılı Kararname ile eklenen Ek 29 uncu 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«IMenkül IKıymet alım satımında bulunan kuruluşlar menkul kıymetleri ıskonto ederek alıp satarlar. Alım 
satımda ekonomik konjonktüre göre uygulanacak azamî ve asgarî iskönto fiyatları veya oranlarını tespite, ge
rektiğinde serbest bırakmaya ve bunların uygulama esaslarını belirlemeye Sermaye 'Piyasası Kurulu yetkin
dir.» 
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(MADDE ili. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 sayılı Kararname ile eklenen Ek 33 üncü 
maddesinin !(a) fıkrasının birinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Fon, menkul kıymet alım satımını faaliyetinde bulunan kuruluşların 14.9.1982 tarihinden önce geri 
alma taahhüdü ile sattıkları tahvillerin geri alınması ve Ek 30 uncu maddede öngörülen aylık ödemelerin kar
şılanması dolayısıyla nakit ihtiyacı duymaları halinde, geri alınan tahvilleri iskonto değerinin % 10 noksanıy-
la satın alabilir veya bunlar karşılığında avans verebilir.» 

IMADÖE 12. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 sayılı Kararname ile eklenen Ek 36 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tebligat 
Ek Madde 36. — (Bankerler, "bankerlere borçlu olanlara, hu (Kanun (Hükmünde Kararnamenin 9 uncu mad

desinin 3 üncü fıkrasında yazılı olan kişilere ve bu kimilere borçlu olanlar ile aynı maddenin 4 üncü fıkrasında 
belirtilenlerin mevduat, para, mal, hak ve menkul kıymetlerini ellerinde bulunduranlara mahkemeler, icra \\i 
iflas daireleri ile tasfiye kurulları tarafından yapılacak tebligat bunların borç bildirme dilekçesi veya senetler-
deki adreslerine ya da sair suretlerle tespit edilmiş olan adreslerine yapılır. Adres değişikliğinin bildirilmemiş 
ornıası halinde Tebligat Kanununun 35 inci maddesi hükmü uygulanır.» 

MADDE 113. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 sayılı Kararname ile eklenen Ek 38 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Avukatlık ücreti 

Ek Madde 38. — Tasfiye İKurulları ile menkul kıymetler kurullarının taraf olduğu dava ve takipler nede
niyle adlî ve idarî mahkemeler veya icra ve iflas dairelerinde hükmölunacak nisbî avukatlık ücreti hiçbir su
retle 500 bin lirayı geçemez. Tasfiye kurullarının kararlarına ilişkin şikâyet ve itirazlar ile sıra cetveline itiras 
davalarında değere bakılmaksızın maktu avukatlık ücretine nükmolunur. Bu Kanun Hükmünde İKararname-
nin Ek 44 üncü maddesi hükmü uyarınca açılacak davalar nedeniyle de tasfiye kurulu aleyhine avukatlık 
ücreti takdir olunmaz.» 

MADDE 14. — 35 sayılı 'Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 sayılı Kararname ile eklenen Ek 39 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Verigi, resim ve 'haırçl'aır 'ile 'kefilin alacağının yazd nîiması 

Ek Madde 39. — Vergi, resim ve harç alacakları ile bankerin borcunu bir aylık yazım süresi geçtikten 
sonra ödeyen kefilin alacağı tasfiye kurullarına tasfiyenin kapatılmasına kadar yazdınlabilir. Şu kadar ki, 
bu alacaklar, yazımlarından evvel kararlaştırılmış p'ayylaşmaya katılamazlar.» 

MADDE 15. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 Sayılı Kararname ile eklenen Ek 44 üncü 
maddesinin 1 ve 4 numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Aynı bankerden miktarı toplam 5 milyon TL. den fazla olan (5 milyon dahil) anapara alacakları hak
kında alacaklıları tarafından sıra cetvelinin ilanından, sıra cetveli daha önce ilan edilmiş olanlar için de 
14.10.1982 tarihinden itibaren 15 gün içinde tasfiye kurulu aleyhine dava açılmadığı veya açılan davada 
alacağın varlığı ve geçerliliği ispat olunmadığı takdir Je bu alacak sıra cetvelinden çıkarılır.» 

«4. Tasfiyeye talb'i bankerler arasındaki borçlanmalarda ve Bakanlıklar ile kamu kuruluş ve kurumları
nın bankerlerden olan alacakları hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 16. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
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«Tasfiye Kumlu Başkanı ve üyelerinin sorumlu olmadıkları işler 

EK MADDE 51. — Tasfiye kurulları başkan ve üyelerinin, 35 sayılı (Kanun Hükmünde Kararname
de değişiklik yapan kararnamelerle sonradan yetkili kılındıkları hususlarda, bu yetki hükümlerinin yürürlüğe 
girmesinden önce ve ancak bu yetkilere uygun şekildeyaptıkları işlemler ve aldıkları tedbirler nedeniyle hak
larında hukukî ve cezaî sorumluluk iddiası ile dava açılmaz.» 

«Yönetici, denetçi ve müdürlerin kısmen sorumlu oldukları haller. 

EK MADDE 52. — iBankerin tasfiyesi için yapılan ilk başvuru tarihinden geriye doğru en çok bir ay 
süre ile yönetici, denetçi ve müdürlük görevi yapmış olanların yanında çalıştıkları bankerin alacaklılarına 
karşı sorumlulukları, söz konusu görevlere başladıkları tarihten sonra edindikleri mal ve haklarla sınırlıdır.» 

«Bankere borçlu olanların tasarrufları 

EK MADDE 53. — 
1. Bankere borçlu olanların borcuna yeter derecede teminat göstermemiş veya malları üzerinde tedbir 

konulamamış ya da tedbir konulan mallarının borcu karşılamamış olması durumunda, tasfiye kurulunun talebi 
üzerine görevli mahkemece bunların borcun doğumundan sonraki tasarrufları hakkında, üçüncü kişilerle ya
pılan ivazlı tasarruflar hariç olmak üzere, 14 üncü madde hükümlerinin kıyasen uygulanmasına karar verilir. 
Borçlular, bu suretle geçersiz sayılan tasarruflarını bu tasarruflardan yararlanmış olanlar da edindikleri men
faatleri, tasfiye kurulu tarafından yapılacak tebligattan Mbaren 10 gün içerisinde bildirmek zorundadırlar. 
Geçersiz tasarruflardan yararlanmış olanlar edindikleri menfaatleri ellerinden çıkarmış iseler, tasfiyenin açıl
ması tarihindeki değeri kadar kişisel mallan ile sorumlu olup, sorumlu oldukları değer tutarında taşınır ve 
taşınmaz mal, hak, alacak ve menkul kıymetlerini aynı süre içinde tasfye kuruluna bildirmek ve geçersiz ta
sarruflardan edinilen menfaatler veya bunların değeri tutarındaki mallan, tasfiye kurullarınca yapılacak teb
ligattaki süre ve şartlar dahilinde teslim etmekle yü-cüm'lüdürler. Yapılacak tebligatta, makbul mazeretleri 
bulunmadıkça cezaî yönden sorumlu olacakları hususu da bildirilir.» 

2. Yukarıda sözü edilen geçersiz tasarruflar nedeniyle borçluya dönen mal, hak ve alacakları ile borç
lunun mevcut para, mal, hak ve alacakları ilgili bankerin tasfiye masasına girer. Şu kadar ki, faiz ve diğer 
masrafları ile birlikte borcun tamamının karşılanmasından sonra geriye kalan miktar borçluya iade edilir.» 

«Dava ve takiplerin önceliği 

EK MADDE 54. — Görevli mahkemelerle diğer mahkeme ve icra daireleri, bu Kanun Hükmünde 
Kararname uyarınca tasfiyesi yürütülen bankerler ve diğer ilgilileri hakkındaki dava ve takipleri öncelikle 
ve ivedilikle yürütürler.» 

iflas kararının faiz işlemesine engel olmaması 

EK MADDE 55. — 14 Ocak 1982 tarihinden önce iflasına karar verlmiş olup da tasfiyesine karar ve
rilen bankerler hakkında Ücra ve tflas Kanununun 196 ncı maddesinin faizin kesileceği hakkındaki hükmü 
uygulanmaz. Bu konuda evvelce verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkeme kararları bu hükmün uygulanması
na engel teşkil etmez.» 

«Borç senetlerinin karşılıksız değiştirilmesi 

«EK MADDE S'ö. — Gerçek ve tüzelkişilerce veyahut bunların ortakları tarafından faiz karşılığı topla
nan paralarla ilgili olarak düzenlenmiş olan borç senetler inin, tasfiyeye tabi gerçek veya tüzelkişi banker-
lerce düzenlenip imzalanan yeni senetlerle değiştirildiği, senet alacaklılarından herhangi 'birisi veya yeni senet 
veren bankerin tasfiye işlerini yürüten tasfiye kurulu tarafından tasfiye kararının ilanından itibaren tasfi-
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ye kararı daha önce ilan edilmiş ise 13.1.1983 tarihinien itibaren 15 gün içinde görevli mahkemede açılacak 
dava ile ispat edildiği takdirde, ilk senetten 'borçlu olanlar, yeni senet veren gerçek ve tüzelkişi banker
lerin tasfiye masasına karşı bütün mal varlıkları ile sorumlu oldukları gibi haklarında bu Kanun Hükmün
de Kararnamenin 14 üncü maddesi hükmü kıyasen uygulanır. Ancak sorumluluk iddiası ile haklarında dava açı
lanlar, değiştirilen senetlerin karşılığını da devrettiklerini tevsik edilmiş belgelerle ispat etmeleri halinde sorum
lu tutulamazlar.» 

«Banker ve bankerlerin yanında çalışan kişilerin yükümlülüğü 

EK MADDE 57. — 
1. Bu IKanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) bendinde gös

terilen kişiler hakkında Kararnamenin 9 uncu maddesinin 5 numaralı fıkrası hükmü uygulanır. Ancak tas
fiye kararı daha önce ilan edilmiş ise, bunların beyanda bulunma süresi 13.1.1983 tarihinde başlar. 

2. Gerçek ve tüzel kişi bankerler, yanında çalıştırdığı kişilere 14 Ocak 1982 tarihinden geriye doğru 
iki yıl içinde ve bu tarihten sonra ivazlı veya ivazsız olarak devrettikleri veya temin ettikleri taşınmaz 
mal, haczi caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetleri tasfiyelerinin ilanı tarihinden itibaren 15 gün 
içinde ilgili tasfiye kuruluna beyan etmekle yükümlüdürler. Tasfiyelerinin açılması kararı daha önce ilan 
edilmiş olan bankerlerin beyanda bulunma süresi 13.1.1983 tarihinde başlar.» 

«Tasfiye dönemi ve tasfiye beyannamesi * 

EK MADDE 58. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 42 inci mad'desinde Tasfiye Kurullarınca 
düzenlenmesi öngörülen son rapor Vergi Kanunları bakımından tasfiye dönemine ilişkin olarak tutulması 
gereken kanunî defterler yerine geçer. Söz konusu raporda bu amaca uygun bilgilere de yer verilir. Bu mad
denin uygulamasında Vergi Kanunları bakımından tasfiya dönemi tasfiyenin açıldığı tarihten kapandığı ta
rihe kadar geçen süreyi ifade eder. Bu süreye ilişkin beyanname, Ek 42 nci maddeye göre görevli mah
kemenin vereceği kapanma kararı tarihini izleyen 1 ay içerisinde bankerin bağlı olduğu vergi dairesine 
verilir.» 

«Tasfiye kurulları hakkında uygulanacak vergi cezaları 

EK MADDE 59. — 13.1.1983 tarihine kadar tasfiye kurullarınca vergi kanunlarına göre yerine geti
rilmesi gereken Vergilendirme ile ilgili ödevlerden herhangi bir nedenle yerine getirilememiş olanların bu 
tarihten itibaren üç ay içinde yerine getirilmesi halinde ceza kesilmez. Daha önce kesilmiş olan cezalar 
terkin edilir. Bu tarihten sonra vergi kanunlarında belirtilen sürede yerine getirilemeyen sözkonusu ödevler 
için, tasfiye kurullarınca mazeret beyanında bulunulmak suretiyle Maliye Bakanlığından süre talep edilir. 
Mazeretin uygun görülmesi halinde ödevin yerine getirilmesi için anılan Bakanlıkça yeterli bir süre tayin 
olunur. Bu ek süreye rağmen ödevin yerine getirilmemesi durumunda tasfiye kurulu hakkında Vergi Usul 
Kanunundaki ceza hükümleri uygulanır.» 

«Bankerlerin ortak olduğu adi ve ticarî şirketlerdeki hisselerinin tahsili 

EK MADDE 60. — 
1. Tasfiyesine karar verilmiş olan bankerin ortak olduğu adi ve ticarî şirketleri temsile yetkili olanlar, 

13.1.1983 tarihinden itibaren 15 gün içinde ara bilanço çıkararak bankerin payını nakit olarak belirlemek ve 
ilgili tasfiye kuruluna aynı süre içinde elden tebliğ etmekle yükümlüdürler. Tasfiye kurulları bu bilançoya 
karşı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde görevli mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. 

2. Şitket tarafından her ne sebeple olursa olsun bilançosunun çıkarılmaması ve tebligatın yapılmama
sı halinde görevli mahkemenin duruşmasız olarak vereceği karar üzerine Tasfiye Kurulu şirketin, bütün 
defter ve kayıtları ile mal varlığına el koyarak 30 gün içinde bilançosunu bizzat çıkararak veya uzman ele-
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manian marifetiyle çıkarttırarak mahkemenin onayına sunar. Mahkemece bilançoda noksan ve hatalı görü
len hususlar tasfiye kurulu tarafından 15 gün içinde tamamlanıp düzeltilir. Kesinleşen bilançoya göre pa
yına teka'bül eden mdblağ tasfiye kurulunca yapılacak tebligattan itibaren şirket tarafından 30 gün içinde 
tasfiye masasına ödenir. Tebligat mümkün olmazsa keyfiyet Resmî Gazete ile ilân olunur. 

3. Tebliğden itibaren 15 gün içinde yeterli ve sağlam tem'inat gösterildiği takdirde bir yıl içinde ve 
en çok dört eşit taksitte aylık % 2 faizle birlikte ödeme yapılması da mümkündür. Ödeme durumunda 
bankerin şirketteki ortaklığı sona erer. 

4. Bankerin şirketteki payını tasfiye kuruluna zamanında ödemeyen şirket hakkında ilgili kurulunca 
icra takibi yapılabileceği gibi tasfiyesine karar verilmiş olan bankerin şirketteki payı % 50 nin üzerinde 
ise görevli mahkemeden şirketin tasfiyesi istenebilir. Mahkemece tasfiyeye karar verilmesi halinde tasfiye 
isimleri bu kararname hükümlerine göre tasfiye kurullarınca yürütülür. Şu kadar ki, tasfiye ile ilgili hüküm
ler kooperatif şirketler hakkında uygulanmaz. 

5. Haklarında bu madde gereğince işlem yapılan şirketler iflas ve konkordato talebinde bulunamaya
cakları gibi 3 üncü kişiler tarafından da iflasları istenemez. Bu madde hükümleri uyarınca verilecek mah
keme kararlan kesindir.» 

Vadesine bir yıldan fazla kalan mevduat sertifikaları : 

EK MADDE 61. — Tasfiyelerine karar verilen bankerler tarafından pazarlanan mevduat sertifikala
rından, vadelerinin bitimine bankerin tasfiye tarihinden itibaren bir yıldan fazla kalanlar, Ek 8 inci madde 
hükümlerine göre daha kısa vadeli mevduat sertifikaları ile değiştirilmelerine imkan bulunmadığı takdirde, 
ihraç eden bankalar tarafından bir yıl vadeli olarak işleme talbi tutulur ve vadelerinde faizleri ile beraber 
baliğ olacakları değer üzerinden bankerin tasfiye tarihinden başlamak üzere en çok iki yıl vadeli mevduat 
sertifikalan veya tasarruf mevduatı hesapları ile değiştirilirler. Bu halde, değiştirilen eski mevduat serti
fikalarının tasfiye tarihinden itibaren bir yılı aşan süreye teka'bül eden faizi ile yeni mevduat sertifikalan 
veya vadeli tasarruf mevduatı hesaplarının bu faize tekabül eden kısmına ödenecek faizler Bankanın ta
lebi üzerine bankerin tasfiye masasına alacak kaydolunur.» 

Yürürlük 

MADDE 17. — Bu Kanun Hükmünde Kararname; 
1. a) 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bu Kararnamenin 1 inci maddesi ile değiştirilen 3 üncü 

maddesinin 10 numaralı, 9 uncu maddesi ile değiştirilen 18 inci maddesinin 1 numaralı, 15 inci maddesi ile de
ğiştirilen ek 44 üncü maddesinin 1 ve 4 numaralı fıkraları, 

b) 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bu Kararnamenin 16 ncı maddesi ile eklenen ek 51, 52 ve 
55 inci maddeleri, 

14 Ocak 1982 tarihinden geçerli olmak üzere, 

2. a) 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 2, 4 ve 5 numaralı fıkralarını değiş
tiren ve aynı maddeye 6, 7 ve 8 numaralı fıkraları ekleyen 4 üncü madde, 

b) 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bu Kararnamenin 16 ncı maddesi ile eklenen ek 61 inci 
madde, 

7 Temmuz 1982 tarihinden geçerli olmak üzere, 
3. 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesinin 5 inci fıkrasını değiştiren 10 uncu 

madde, 
14 Eylül 1982 tarihinden geçerli olmak üzere, 
4. 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 38 inci maddesini değiştiren 13 üncü madde, 
14 Ekim 1982 tarihinden geçerli olmak üzere, 
Yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Yürütme 
MADDE 18. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Baıkam 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakaı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgc 

Çalışma Baıkam 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

tmar ve tskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 52 ve 
53 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

Konu ve tanım 

MADDE 1. — 
1. Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi, bunlara 

para yatıranların haklarının güvence altına alınması bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. 
2. Bu Kanunun uygulanmasında banker deyimi; Bankalar Kanununa tabi kuruluşlar ile özel kanunlara 

göre mevduat kabul etme, ödünç para verme ve menkul kıymetler alım ve satımı ile iştigal etmeye yetkili kı
lınan kuruluşlar dışında kalan; 

a) Bu işleri yapmak üzere darıa önce bir merciden izin almış olan, 
b) Veya böyle bir izin almamış olmasına rağmen statüsünde bu işlerle uğraşacağı kayıtlı bulunan, 
c) Veya basın, radyo, televizyon veya diğer yollardan yapmış oldukları ilan ve reklamlarla bu faaliyetle

rini halka duyuran ve bu suretle menfaat vaat ederek yükümlülük altına giren, 
d) Veya münhasıran menkul kıymet alım ve satım işleri ile uğraşan gerçek ve tüzelkişileri ifade eder. 
3. Bu Kanuna göre banker sayılan gerçek ve tüzelkişilerin ve tüzelkişi bankerlerin kurucu ortaklarının or

tağı oldukları diğer kuruluşlar, kendi adlarına veya ortağı bulundukları banker kuruluşları adına faiz karşılığı 
para topladıkları takdirde bu kişi ve kuruluşlar da banker sayılır ve haklarında bu Kanun Hükümleri uygu
lanır. 

4. Türk Ticaret Kanununa uygun olarak kendi adı^a tahvil ve hisse senedi ihraç eden kuruluşların sözü 
edilen ihraç işlemleri bankerlik faaliyeti sayılmaz. 

Görevli mahkemeler 

MADDE 2.— 
1. Ankara, İstanbul ve İzmir'de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek bir veya 

birden fazla Ticaret Mahkemesi bu Kanuna göre tasfiye işlemlerini yapmakla görevlidir, 
2. Gerektiğinde, yukarıda sayılanlar dışında kalan illerde de bu işlemleri yapmakla görevlendirilecek mah

kemeler, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir. 

Tasfiye kurulu 

MADDE 3. — 
1. Bu Kanuna göre tasfiye işlerini yürütmek üzere görevli mahkeme nezdinde bir veya gerektiğinde birden 

fazla tasfiye kurulu teşkil edilir. 
2. Tasfiye kurulu, Başbakanlıkça uzman kişiler arasında belirlenecek iki ve görevli mahkemece seçilecek 

bir hukukçu üyeden oluşur. Başbakanlık ve görevli mahkemece yeter sayıda yedek üye seçilir. Yedek üyeler 
fiilen görev yaptıkları sürece asıl üyelerin yetki, görev ve haklarına sahip olurlar. 

3. Tasfiye kurulu üyelerine bu görevleri için verilecek ücret, Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilir. 

4. Tasfiye kurulu, İcra ve İflas Kanununda yazılı iflas idaresi ve alacaklılar toplantısı ile iflas dairesi 
görev ve yetkilerine sahiptir. Ancak, sulh olma işlemleri, bir davanın açılıp açılmaması konusundaki karar
lar, İcra ve İflas Kanununun 210 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre alınacak tedbirler, pazarlıkla satış ka
rarları ve pay cetveli düzenlenmesi işlemleri mahkemenin onayına tabidir. Tasfiye kurullarının, bağlı olduk
ları görevli mahkemenin yargı çevresi dışında kalan yerlerdeki işlemleri o yer icra ve iflas dairesinde istinabe 
suretiyle yapılır. 

Şu kadarki, Ankara ve İstanbul'da, bu yerler veya başka yerlerdeki tasfiye kurullarının doğrudan ya da 
istinabe suretiyle talep edecekleri işleri yürütmek üzere Adalet Bakanlığınca birer icra ve iflas dairesi görev
lendirilir, Bu şekilde görevlendirilen İcra ve İflas dairesi, tasfiye kurullarının işlemlerine münhasır olmak üzere 
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yânında bulunduğu asliye mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlı olmaksızın, anılan illerin il belediye sınır
ları içindeki işleri görmeye yetkilidir. Bu tür işlerden doğan uyuşmazlıklar icra ve iflas dairesinin bağlı ol
duğu icra ve tetkik merciinde çözümlenir. 

5. Görevli mahkeme iş durumuna göre tasfiye kurullarının çalışmalarına son verecek bunların işlerini 
diğer tasfiye kurullarına devredebileceği gibi gerekli gördüğü takdirde tasfiye kurulu üyelerinin yerlerini' de
ğiştirebilir. Ayrıca atanmalarındaki usule göre üyelerin görevlerine son verebilir. 

6. Tasfiye kurulu üyeleri bu görevlerinin dışında başka bir görev üslenemezler. Kamu görevlisi olan üye
ler kuruldaki görevlerinin devamı süresince, her türlü özlük hakları saklı kalmak üzere, kurumlarınca izinli 
sayılırlar. 

7. Tasfiye Kurulu başkanı üyeler arasından görevli mahkemece seçilir. Mahkeme daha önce görevlendi
rilmiş olan başkanların yerine yenisini seçebilir. Kurulun bütün yazışmaları başkan tarafından yürütülür. 

8. Görevli Mahkeme, tasfiye kurulu başkanı veya üyelerinden birine belirli dava, icra takibi vesair işlem
lerde tasfiye kurulunu temsil yetkisi verebilir. 

9. Görevli mahkeme, tasfiye kurulunun talebi üzerine dava ve icra takibi için, Hazine avukatları ile ka
mu kurum ve kuruluşlarının avukatları arasından Başbakanlıkça belirlenecek bir avukatın görevlendirilmesine 
karar verebilir. Bu işlerle görevlendirilme, sözü geçen avukatların aslî görevlerini yürütmelerine engel teşkil 
etmez. Bunların bu fıkra hükmü gereğince bakacakları dava ve icra takipleri nedeniyle lehlerine hükmolup 
tahsil olunan vekâlet ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesindeki limit dikkate alın
maksızın ayrıca kendilerine ödenir. 

10. Tasfiye Kurulu Başkanı ve üyeleri ile uzman' ve diğer çalışanları görevleri sırasında veya görevleriyle 
ilgili olmak kaydı ile işledikleri ve aleyhlerine işlenen suçlar nedeniyle Ceza Kanunu uygulanmasında Dev
let memuru sayılırlar. Bu görevliler hakkında soruşturma yapılabilmesi bağlı bulundukları görevli mahkeme
nin inceleme sonunda vereceği izne tabidir. 

Diğer görevliler 

MADDE 4. — 1. Gerekli görülecek araştırma ve incelemelerin yapılması ve diğer işlerin görülmesi 
için mahkeme ve tasfiye kurulları nezdinde bakanlıklar ve Kamu İktisadî Teşebbüslerince yeter sayıda per
sonel görevlendirilir. 

2. Görevli mahkeme ihtiyaç duyduğu personel için Adalet Bakanlığı aracılığı ile Başbakanlığa başvurur. 
3. Bu şekilde görevlendirilen personele bu görevleri nedeniyle verilecek ek ücret Bakanlar Kurulu Ka

ran ile tespit edilir. 
4. Gerektiği takdirde Bakanlar Kurulu Kararı ile tasfiye kurullarına yardımcı olmak ve mahkeme nez

dinde çalışmak üzere bir veya birden fazla banka görevlendirilir. Kararda görevin kapsamı da belirlenir. 
Bu durumda bankanın ilgili memuır ve müstahdemleri hakkında İcra ve İflas Kanununun 5 ve 10 uncu mad
deleri hükümleri de uygulanır. 

5. Görevli mahkemenin mahkeme başkanı tarafından ismen belirlenecek personeline de, 3 üncü fıkraya 
göre Bakanlar Kurulu Kararı ile uzmanlar dışındaki personele verilen miktarda ek ücret ödenir. 

Bankerlerin başvurusu ve beyan yükümlülüğü 

MADDE 5. — 
1. Bu Kanun hükümlerine göre tasfiye isteyen bankerlerin, görevlendirilecek mahkemelerin Resmî Ga

zetede ilan edilmesinden itibaren 21 Temmuz 1982 tarihine kadar muamele merkezlerinin bulunduğu mahal
deki görevli mahkemeye başvurması gerekir. Başvuru dilekçesinde bankerler; yönetici, denetçi, müdür ve or
taklarının isim ve adreslerini de bildirmek zorundadır laır. 

2. 14 Ocak 1982 tarihine kadar konkordatonun tasdiki karam kesinleşmemiş veya konkordato talebi redde
dilmiş ve haklarında iflas kararı verilmiş olan bankerler mahkemeye başvurmak zorundadırlar. Bunlardan 
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birinci fıkrada öngörülen süre içinde başvurmayanların konkordato ve iflas dosyaları ilgili mahkemeye veya 
iflas daireleri tarafından resen görevli mahkemeye gönderilir. Bu durumda mahkemece tasfiyesinin açılmasına 
karar verilir. 

3. Bankerler, başvurma tarihinden itibaıren bir ay içinde verecekleri bir beyanname ile halen alacak ve 
borç ilişkisi içinde bulunduğu gerçek ve tüzelkişilerin, mümkün ise adreslerini de gösteren bir listesini, aldık
ları ve verdikleri para miktarlarının anlaştıkları vade^ faiz oranı, sair menfaat, anapara ve faizden yapılan 
ödemeleri ve kalan miktarları, bütün belge ve dayanakları ile beraber mahkemeye bildirmek zorundadırlar. 

Tasfiye kurulu; bankerin borcu aktif değerlerinden fazla ise aradaki farkın, Bakanlar Kurulunca tespit 
edilecek usul ve şartlara göre, açıklanmasını bankerden isteyebilir. 

4. Gerçek kişi bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde kendilerine, eşlerine, usul ve fü-
ruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene, yönetici olarak çalıştırdığı kişilere ve müdürlerine; tüzelkişi ban
kerler de aynı süre içinde tüzelkişiliğe ve bunların ortakları ile yönetici, müdür ve denetçilerine; eşlerine, usul 
ve füruuna, evlatlıklarına ve kendilerinin evlat edinenlere ait taşınmaz mal ve iştiraklerine, haczi caiz olan 
taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetlerini bildirmekle yükümlüdürler. 

5. Ayrıca; 
a) Gerçek kişi bankerler, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlığına kendisinin evlat edinene ve üçüncü dereceye 

kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarına ve gerçek veya tüzel üçüncü kişilere; 
b) Tüzelkişi bankerler, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere, ortaklarına, yönetici, müdür ve denetçilerine; 

bu ortak, yönetici, müdür ve denetçiler de kendilerine, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlığına, kendisini evlat 
edinene ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kari ve sıhrî hısımlarına; 

14 Ocak 1982 tarihinden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak devrettikleri veya temin ettikleri 
taşınmaz mal, haczi caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetleri, başvurma tarihinden itibaren bir ay 
içinde beyan etmekle yükümlüdürler. 

6. Gerçek kişi bankerler, kendileri, yöneticileri ve müdürleri; tüzelkişi bankerler ise ortakları, yönetici, 
müdür ve denetçileri, resmen veya fiilen bankerlik faaliyetine başladıktan sonra boşanmış oldukları eşlleri için 
de 4 ve 5 inci fıkra hükümleri uyarınca beyanda bulunmak zorundadırlar. 

7. Ölü ve gaipliğine karar verilmiş bankerler hakkında bunların mirasçıları, varsa ortakları, yöneticileri, 
denetçileri ve müdürleri 1 inci fıkrada yazılı süre içinde tasfiye için mahkemeye başvurmak ve diğer bentler
de hüküm altına alınan beyan mükellefiyetlerini yerine getirmek zorundadırlar. 

8. 14 Ocak 1982 tarihinde tasfiye haline girmiş bulunan bankerler için yukarıda öngörülen mükellefir 
yetler tasfiye memurlarınca da yerine getirilir, ancak , bu husus bankerler ile diğer ilgililerin beyan yükümlü
lüğünü ortadan kaldırmaz. 

9. Tasfiye Başbakanlıkça görevlendirilecek bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu veya alacaklılar tara
fından istenmiş ise, beyanda bulunma yükümlülüğü 7 nci maddeye göre yapılacak ilandan itibaren başlar. 
Bu fıkra gereğince beyanda bulunma süresi 15 gündür. 

10. Haklarında tasfiyenin açılmasına karar verilen ve bu maddenin 4 ve 5 inci fıkralarında belirtilen ki
şilerin, beyan yükümlülüğünü yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, sözü edilen fıkralarda beyana tabi 
taşınmaz mallarının diğer hak ve menfaatlerinin başkalarına devri, tadili, terkini veya üzerlerinde yeni bir 
hak tesisi yetkili tasfiye kurulunun kararı ve mahkemenin onayı olmadıkça yapılamaz. Bu husus tapu siciline 
şerh verilir. 

Diğer başvuru halleri 

MADDE 6. — 
1. 5 inci madde uyarınca başvurmada bulunmayan bankerler hakkında, îcra ve iflas Kanununun 177 nci 

maddesindeki sebeplerin mevcut olması veya iflas kararı verilmiş yahut konkordatonun tasdiki kararının 
kesinleşmemiş bulunması hallerinde, bunlardan alacaklı olan kişiler, bu Kanun gereğince görev yapacak mah-
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kemelerin Resmî Gazetede ilan edilmesinden itibaren 5 Mart 1982 tarihine kadar tasfiye için mahkemeye 
başvurabilirler. 

2. Başbakanlıkça görevlendirilecek, bakanlıklar veya sermaye piyasası kurulu yaptıkları araştırmalar so
nucunda tasfiye edilmelerini gerekli gördükleri bankerler hakkında yukarıdaki haller ve süre ile bağlı olmak
sızın gerekçeli bir raporla mahkemeye başvururlar. Acele hallerde talebin gerekçeli rapora dayanması şartı 
aranmaz. 

3. Bu madde ile 5 inci maddeye göre yapılan tasfiye talepleri geri alınmaz. Hukuk Usulü Mahkemeleri 
Kanununun 409 uncu maddesi hükmü uygulanmaz. Gerektiğinde delililer mahkemece resen toplanır. 

4. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen başvuru hallerinde de 5 inci maddenin 10 uncu fıkrası hükmü uy
gulanır. 

Tasfiyenin açılması kararı ve ilanlar 
MADDE 7. — 
1. Mahkeme, bankerin kendisinin, görevli bakanlığın veya Sermaye Piyasası Kurulunun başvurusu üze

rine, banker hakkında bu Kanun hükümlerine göre tas fiyesinin açılmasına karar verir. 
2. Alacaklıların başvurusu mahkemece incelenmeye tabi tutulur. Mümkün olduğu takdirde banker de 

dinlenildikten sonra, talebin uygun görülmesi halinde, mahkemece tasfiyenin açılmasına kaırar verilir. 
3. Tasfiye kurullarınca bu maddenin 5 inci fıkrasına göre tasfiye ile ilgili ilamların yapılmasına başlan

madan önce görevli mahkeme, söz konusu ilanlar üzerine bankerlerin, alacaklıların, borçluların ve diğer ilgi
lilerin ne şekilde hareket edeceklerini 9 uncu maddede yazılı hususları da belirtmek suretiyle Resmî Gazete 
ile ıredyo ve televizyonda yayınlanacak genel bir bildiri ile duyurur. 

4. Tasfiyenin açılması kararı, Resmî Gazetede, radyo ve televizyonda ilan edilmek ve İcra ve İflas Ka
nununun 166 noı maddesinde yazılı yerlere bildirmek ve gereği yapılmak üzere mahkemece tasfiye kuruluna 
gönderilir. 

5. Tasfiye kurulunca yapılacak ilanda, tasfiyesine karar verilmiş olan bankerin adı ve unvanı ile banke
rin, alacaklıların, borçluların ve diğer ilgililerin başvurma süresi ve başvurma yeri yazılmakla yetinilir. Tas
fiye kurulu, birden çok gerçek ve tüzelkişi banker için ortak ilan yapılabilir. 

6. Tasfiye kurulları gerekli gördüğü takdirde başvurma süresinin bir bölümünde alacaklıların soyadları-
nın alfabetik sırasına göre, diğer bölümünde de sıra gözetilmeksizin başvurulmasına karar verebilir. Bu husus 
yapılacak ilanda ayrıca belirtilir. 

7. Bu Kanunda öngörülen ilanlar, bu Kanuna göre kurulan Başbakanlık Koordinasyon Komitesi aracı
lığı jle Resmî Gazetede ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca öncelikle ve ücretsiz olarak yayınla
nır. 

Muhafaza tedbirleri 

MADDE 8. — 
1. Mahkeme tasfiye kararından önce ve sonra, ilgililerin yurt dışına çıkması yasaklama dahil, alacaklı

ların menfaati için zorunlu gördüğü bütün tedbirleri her zaman alabilir. 
2. 14 üncü maddeye göre geçersiz sayılan işlemlere konu olan mal ve haklarla, gerektiğinde tcra ve İflas 

Kanununun 277 ve onu izleyen maddelerine göre iptal konusu olabilecek işlemlerle ilgili mal ve haklar hak
kında da mahkeme gerekli muhafaza tedbirlerini alır. İcra ve İflas Kanununun 277 ve onu izleyen madde
lerine göre iptal konusu olabilecek mâl ve haklar için mahkeme ve tasfiye kurullarınca alınan tedbirler, ted
bir kararından itibaren 9 ay içinde tasfiye kurulu tarafından iptal davası açılmadığı takdirde kendi
liğinden kalkar. Daha önce alınmış olan muhafaza tedbirleri için 9 aylık dava süresi 14.10.1982 trihindeh iti
baren başlar. 

3. Acele hallerde davadan önce Bakanlar Kurulunca, bankerlerin ve bu Kanunun 5 inci maddesinin 
4 ve 5 inci fıkralarında belirtilen ilgililerin sözü edilen fıkralarda beyana tabi malları ile diğer hak ve men-
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faatleri üzerindeki tasarruf hakkının sınırlandırılmasına, bunların mallarının, defterlerinin ve kayıtlarının mu
hafaza altına alınmasına ve yurt dışına çıkmalarının yasaklanmasına karar verilebileceği gibi Bakanlar Ku
rulu Kararı ile Maliye Bakanlığı da bu tedbirleri almaya yetkili kilınabilir. 

İlan üzerine yapılacak işlemler 

MADDE 9. — 
1. Her ne sebeple olursa olsun bankerlerden alacaklı olan kişiler, 7 nci maddedeki ilan tarihinden iti

baren en geç 1 ay içinde, alacaklılarının tutarını, teminatlarını, vadelerini, faiz oranlarını, sair menfaatlerini, 
ödemelerini ve kalan miktarlarını (takip ve dava konusu edilmiş olanlar dahil) İcra ve İflas Kanununun 
219 uncu maddesinin 2 nci bendi hükmüne göre tasfive kuruluna bildirilecektir. Bildirme işlemi vekâlet
namesi muhtarlıkça onaylı vekil vasıtasıyla da yerine getirilebilir. Alacak bildirme işlerinde vekilin avukat 
olması gerekmez. Yukarıda sözü edilen bir aylık süre gerektiğinde görevli mahkemece 15 günü geçmemek 
üzere uzatılabilir. Sürenin uzatıldığı da ilgili tasfiye kurulu tarafından ilan edilir. Bir bankerin diğer ban
kerdeki alacağının yazımı süreye tabi değildir. Şu kadarki yazım süresinden sonra yazdırılan bu alacaklar, 
yazımdan evvel kararlaştırılmış paylaşmaya iştirak edemezler. Tasfiye masası bu alacakları kabul ederse ka
bul keyfiyeti ile sırası Resmî Gazetede ilan edilir. İcra İflas Kanununun 235 inci maddesi hükmü bu du
rumda da uygulanır. 

2. Yukarıdaki süre içinde talepte bulunmayanların alacakları, bu Kanuna göre yapılacak tasfiyede 
dikkate alınmaz. 

3. Her ne sebeple olursa olsun bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşleri
ne, usull ve füruuna, evlatlıklar]na, kendilerini evlat edinenlere borçlu olanlar 7 nci maddeye göre yapılan 
ilandan itibaren 15 gün içinde 1 inci fıkrada gösterilen şekillerde borçlarını ve borçları teminatsız ise bor
ca yeter derecede taşınır ve taşınmaz mal ve haklarını bildirmek zorundadırlar. Görevli mahkeme tas
fiye kurullarının talebi üzerine veya resen bu borçların ödenmesini sağlamak amacıyla teminat isteyebilir. 
Ve gerekli gördüğü tedbirleri alabilir. Borçların vadesinde ödenmemesi halinde ihtara gerek kalmadan 
temerrüt faizi işler. Borcun tamamının varsa takip masrafları ile birlikte 13 Ocak 1983 tarihinden itiba
ren üç ay içinde ödenmesi halinde işlenmiş ve işleyecek olan temerrüt faizi alınmaz, Temerrüt faizi; öde
menin aynı tarihten itibaren beş ay içinde yapılması halinde aylık % 2 yedi ay içinde yapılması halinde 
aylık % 5 ve daha sonraki ödemelerde ise aylık % 10 üzerinden hesaplanır. Temerrüt faizi ile ilgili hüküm 
ödeme planının uygun görülmesi nedeniyle haklarında tasfiyenin kaldırılmasına karar verilen bankerlere 
borçlu olanlar bakımından da ödeme planının gerçekleşmesine veya tasfiye kurulunca yapılacak işlemlerin 
tamamlanmasına kadar aynen uygulanır. Bankerlere yukarıda sözü edilen kişilere borçlu olanların takas 
iddiasının kabulü halinde (artan alacak miktarı ayrık olmak üzere) her iki alacak için de temerrüt faizi 
uygulanmaz. Ödünç para alma dışındaki borçlanmalar ile tasfiyeye tabi tutulan bankerler arasındaki her 
türlü borçlanmalar için temerrüt faizi oranı vade tarihinden vade yoksa tasfiyenin açılması tarihinden iti
baren hesaplanır VĞ oranı her halükârda % 2 yi ge?emez. Borçlu tasfiyeye tabi banker ise, tasfiyenin 
açılması tarihinden itibaren hesaplanacak faizin alacaklı bankerin tasfiye masasına ödenmesinde, bu Ka
nunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasındaki sıra ve esaslara göre işlem yapılır. 

4. 'Bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıkla
rına, kendilerini evlat edinenlere ait mevduat, para, mal, hak ve menkul kıymetleri ellerinde bulunduran 
gerçek ve tüzelkişiler, varsa onlar üzerindeki haklan saklı kalmak şartıyla, sözü edilen fıkrada gösterilen 
sürede bunları tasfiye kurullarına bildirmek ve tasfiye kurullarınca yapılacak tebligattaki süre ve şartlar 
dahilinde teslim etmekle yükümlüdürler. Yapılacak tebligatta makbul mazeretleri bulunmadıkça cezaî yön
den sorumlu olacakları ve rüçhan haklarından yararlanamayacakları hususları da bildirilir. 

5. Bu Kanunun 14 üncü maddesinde sözü edilen geçersiz tasarruflardan yararlanmış olan kişiler de 
edindikleri menfaatleri 3 üncü fıkrada belirtilen süre içinde tasfiye kurullarına bildirilmek zorundadırlar. 
Bu kişiler, edindikleri menfaatleri ellerinden çıkarmış iseler, tasfiyenin açılması tarihindeki değeri kadar 
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kişisel malları ile sorumlu olup, sorumlu oldukları değer 'tutarında taşınır ve taşınmaz mal, hak ve alacak 
ve menkul kıymetlerini aynı süre içinde tasfiye kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. Geçersiz tasarruflar
dan edinilen menfaatler veya bunların değeri tutarındaki malların tasfiye kuruluna teslim yükümlülüğü, 
4 üncü fıkrada belirtilen esaslar dahilinde yerine getirilir. 

6. Bankerlere ve 3 üncü fıkrada gösterilen diğer kişilere borçlu olanların tasfiye masasına girecek 
borçları hakkında 14 Ocak 1982 tarihinden itibaren zaman aşımı işlemez. 

7. 3 üncü fıkra gereğince görevli mahkemece alınacak tedbirler sıra cetveli düzenlemesinde haciz hük
münde sayılır. 

8. 'Bankerlerin borçlu oldukları çeklerle, bankerlere ve 3 üncü fıkrada gösterilen diğer kişilere borçlu 
olanların tasfiye masasına alacak olarak girecek borçlarına ait çeklerde Türk Ticaret Kanununun 692 nci 
maddesinin 5 inci bendindeki keşide yerine ilişkin şart ile 708 inci maddedeki ibraz zorunluluğu aranmaz ve 
711 inci maddedeki çekten cayma Jıükmü uygulanmaz. 

9. Tasfiyeye tabi tutulan bankerlere 3 üncü fıkrada belirtilen kişilerin hamili oldukları tasfiye masası
na giren senetlerinde Türk Ticaret Kanununun 626 ncı maddesinde öngörülen ödememe protestosu keşidesi 
şartı ve 635 inci maddesindeki ihbar zorunluluğu aranmaz. 

Mahkemenin görevinin kapsamı 
MADDE 10. — 
1. Bu Kanun uyarınca görevlendirilen mahkemeler sıra cetveline itiraz, istihkak, ihalenin feshi ve ip

tali davaları dahil, tasfiye işlemleri nedeniyle ortaya çıkacak bütün şikayet ve uyuşmazlıkları çözümler. 
2. Bütün alacaklılar taleplerini geri aldıkları veya tüm borçlar Ödendiği yahut bankerlerin sıra cet

velinin ilanından itibaren 15 gün içinde sunacakları azamî bir yıl süreli tasfiye planı uygun görüldüğü ve 
bu yoldaki kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde tam ve sağlam teminat sağladığı takdirde, mahkeme 
bankerin bankerlik faaliyeti dışındaki çalışmalarına devam edebilmesi için tasfiyenin kaldırılmasına karar 
verebilir. Mahkeme gösterilenler dışında başkaca teminat verilmesine veya ödeme planında değişiklik ya
pılmasına lüzum gördüğü takdirde, 15 günlük ek süre verebilir. Tasfiyenin kaldırılması talebin'in red ve 
kabulüne dair kararlar aleyhine banker ve ilgili tasfiye kurulu tarafından temyiz yoluna başvurulabilir. 

3. Görevli mahkemelere intikal eden hususlarda bas'ît yargılama usulü uygulanır. Kural olarak duruş
ma yapılmaksızın karar verilir. Mahkemece duruşma yapılması tensip edildiği takdirde öncelikle Tebligat 
Kanununun 2, 7 ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre taraflar en kısa zamanda duruşmaya çağrılır ve 
mazeretsiz olarak gelmeseler bile gereken karar verilir. Bir davada birden fazla mazeret talebinde bulunul
maz. Bir işlemin yapılması için birden fazla mehil verilmez. 

4. ödeme planının uygun görülmesi sebebiyle verilen tasfiyenin kaldırılması kararının kesinleşmesi 
üzerine ödeme planı görevli mahkemece ilgili tasfiye kuruluna gönderilir. Bankerin ödeme planına kısmen 
de olsa uymaması halinde teminatın tasfiye kurulunca tamamı paraya çevrilerek alacaklılara alacakları 
ödenir. Bu şekilde ödemelerde ödeme planına göre vadesi gelmemiş alacaklardan indirim yapılamaz. 

5. Teminatın alacakları karşılamadığı hallerde, tasfiye kurulunca, herhangi bir hükme gerek kalmak
sızın bankerin diğer mal, hak ve alacakları hemen muhafaza altına alınarak paraya çevrilir ve elde edi
len miktardan ödenmemiş alacaklar karşılanır. 

6. Tasfiyenin kaldırılması kararının kesinleşmesi üzerine bankerin teminat olarak gösterdikleri dışında 
kalan malları ile diğer sorumluların malları üzerindeki muhafaza tedbirleri kalkar. Ancak bankere borçlu 
olanların malları üzerine konulmuş olan tedbir, vadesi gelmiş borçlar için tasfiyenin kaldırılması kararının 
kesinleşmesinden, vadesi gelmemiş olanları hakkında da vadelerinden itibaren bir ay sonra kalkar. 

7. Görevli mahkeme teminat olarak gösterilen malların bir kısmını, alacaklıların menfaatini haleldar 
etmemek kaydıyla, şartlı veya şartsız olarak serbest bırakabilir. 

8. Tasfiyenin kaldırılması isteği ve ödeme planı geri alınamaz ve üçüncü kişilerde gösterdikleri temi
nattan vazgeçemezler. Şu kadarki tasfiyenin kaldırılması reddine ilişkin kararın kesinleşmesi ile üçüncü 
kişilerin gösterdikleri teminat iade edilir. 
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Tedbir kararına uymak ve bilgi vermek zorunluluğu 

MADDE 11. — 
İlgili merci ve kişiler, mahkemenin ve tasfiye kurullarının aldığı tedbir kararını uygulamaya mecbur 

ol'dükları gibi, gerek mahkemelerin gerek tasfiye kurulu ile uzman elemanların istedikleri belgelerin onaylı 
örneklerini ve Iher türlü bilgileri öncelik ve ivedilikle yazılı veya sözlü olara'k vermekle yükümlüdürler. 

Temyiz 

MADDE 12. — 
1. Görevli mahkemece verilecek kararlar kesin dir. Ancak tasfiyenin açılmasına, kaldırılmasına ve ka

panmasına ilişkin ret ve kabul kararları ile sıra cetveline itiraz, istihkak ihalenin feshi, iptal menfi tespit 
ve istirdat davaları ile 56 ncı maddeye göre açılan davalar üzerine verilecek kararlardan 100 000,— TL. ni 
aşan bir meblağa ilişkin olanlara karşı tefhim veya te'bliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde temyiz yolu
na başvurabilir., Tasfiyenin kaldırılması kararlan ile tasfiye talebi reddedilmiş olan alacaklıların temyiz et
medikleri ret kararlarına ilişkin dosyalar mahkemece temyiz incelemesi için Yargıtay'a resen gönderilir. 

2. Bu kararlar üzerinde temyiz incelemesi Yargıtay 12 nci Hukuk Dairesince duruşmasız olarak yapı
lır ve 15 gün içinde sonuçlandırılır. Yargıtay kararına karşı düzeltme istenemez ve direnme kararı verile
mez. 

Satış 
MADDE 13. — 
1. Bu Kanun uyarınca yapılan satışlar peşin para ile yapılır. 
2. Bu Kanun gereğince yapılan taşınmaz ve tahmini bedeli 50 000,— TL. den fazla taşınır mal satış

larında, satışın yapıldığı günü takiben 7 gün içinde satış bedelinin % 15 inden aşağı olmamak üzere daha yük
sek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10 uncu 
günde bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde bırakılır. Bu 
husus yapılacak satış ilanında belirtilir. 

3. Ancak, satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak nakit veya 
banka teminat mektubu ya'hut Devlet tahvili şeklinde yatırmadikça açık artıfma talepleri kabul edilmez. 

4. Tasfiye masasına giren mallar başka yerde bu'unduğu takdirde satış, tasfiye kurulunun bu madde 
hükümlerine göre tespit ettireceği değer esas alınarak, istinabe suretiyle o yer icra dairesi tarafından yuka
rıdaki fıkralar hükümlerine göre yapılır. Artırılma ve ihaleye dair anlaşmazlıklar istinabe olunan icra daire
sinin bağlı bulunduğu tetkik merciinde çözümlenir. Tetkik merciince bu Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü 
fıkrası ile 12 nci madde hükümleri uygulanır. 

5. Bakanlıklar, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve diğer Kamu Kurumları, tasfiye kurulları tarafından satışa 
çıkartılan taşınır ve taşınmaz malların ihalesine teminat aranmaksızın katılabilir. 

6. Satışı gereken taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin tespiti, Başbakanlıkça belirlenecek kurum ve 
kuruluşlarca bildirilecek kişiler, arasından tasfiye kurullarınca seçilecek bilirkişiler tarafından yapılır. Ancak, 
Başbakanlıkça görevlendirilecek kurum ve kuruluş elemanlarının uzmanlığı dışında kalan hususlarda bilirkişi 
seçimi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine göre yapılır. 

7. Tasfiye kurulları, bilirkişiler tarafından takdir olunan değerleri yeterli görmemesi halinde, seçilecek 
yeni bilirkişiler marifetiyle yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını görevli mahkemeden isteyebilir. Mahkeme 
talebi yerinde bulunduğu takdirde, yukarıda fıkra hükmüne bağlı olmaksızın Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu Hükümleri uyarınca seçeceği bilirkişilere yeniden inceleme yaptırılır. 

8. Satış ilanlarının gazete ile de yapılmasına karar verilen hallerde bu ilanlar Resmî Gazetede yapılır. 
Tasfiye kurulları işin önemine binaen gerekli gördüğü takdirde ayrıca mahallî gazetelerden birinde veya İs
tanbul ya da Ankara'da yayınlanan bir gazetede ilan yapılmasına karar verebilir. 

9. Artırma yolu ile yapılacak satışlar, satış tarihinden en az 15 gün önce ilan olunur. 
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10. Tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerin yönetici, denetici, müdür ve ortakları aleyhine üçüncü ki
şilerce yapılan icra takiplerinde satışına karar verilen taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların değerlerinin tes
pitinde bilirkişilik yapacak olanlar 6 ncı fıkrada gösterilen kurum ve kuruluşların elemanları arasından seçilir. 

11. Tasfiye kurulları, tasfiye kararlarının kesinleşmesinden sonra tasfiyenin her safhasında satış kararı 
verebilir. Şu kadar ki, acele hallerde mertkul malların satışı için tasfiye kararının kesinleşmesini beklemek 
gerekmez. 

Geçersiz tasarruflar 
MADDE 14. — 
1. Haklarında tasfiyenin açılmasına karar verilmiş olan : 
a) Gerçek kişi bankerlerin ve yöneticilerinin, boşanmış olsalar dahi eşleriyle, usul ve füruu ile, evlatlık

larıyla kendilerini evlat edinenlerle ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihrî hısımlarıyla, 
b) Tüzelkişi bankerlerin, ortaklarıyla, yöneticileriyle, deneticileriyle boşanmış olsalar dahi bunların eşleriy

le, usul ve füruu ile, evlatlarıyla, onları evlat edinenlerle ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve 
sihri hısımlarıyla, 

c) Tüzelkişi bankerlik ortaklarının, yöneticilerinin ve denetçilerinin boşanmış olsalar dahi eşleriyle, usul ve 
füruu ile evlatlıklarıyla, kendilerini evlat edinenlerle ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî 
hısımlarıyla, 

d) Tüzelkişi bankerlerin, ortak oldukları diğer tüzelkişilerle, 
e) Gerçek ve tüzelkişi bankerlerin yanında çalıştırdıkları kişilerle, 
İvazlı ve ivazsız olarak ve gerçek ve tüzel üçüncü kişilerle de sadece ivazsız olarak 14 Ocak 1982 tarihin

den geriye doğru 2 yıl içinde yaptıkları tasarruflar herhangi bir !hükme gerek kalmaksızın geçersizdir. 
2. 14 Ocak 1982 tarihinden sonra yukarıda belirtilen tasarrufların konusu olan mal ve haklara ilişkin ola

rak yapılacak her türlü tasarruf da aynı şekilde geçersizdir. 

İcra iflas Kanununun uygulanman 

MADDE 15. — 
1. Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde İcra ve İflas Kanununun 127, 128/2, 157, 178, 182, 

223, 234, 236, 285 ila 309 uncu maddeleri ile hukukî sonuçları ve yapılacak tasfiye ve tasfiye kurulları hak
kında da kıyasen uygulanır. Şu kadar ki, sıra cetveli tasfiye kurulu tarafından Resmî Gazetede ilan olunur. 
Sıra cetveline itiraz davası bu ilandan itibaren (15) gün içinde açılabilir. 

2. İcra ve İflas Kanununun 310 ve 311 inci maddelerinde belirtilen hususların mevcudiyeti halinde tasfiye 
kararı iflas kararı hükmündedir. 

3. Alacaklılar sıra cetveline yapılan ilaveler ile değişiklikler ayrıca ilan olunur. 

Tasfiye masasına girecek diğer mal, hak ve alacaklar 

MADDE 16. — 
1. İcra ve îflas Kanununda öngörülenlerin dışında; 
a) 14 üncü madde gereğince geçersiz sayılan ve İcra ve İflas Kanununun 277 ve onu izleyen maddeleri 

uyarınca iptal edilen işlemler nedeniyle gerçek kişi bankerlere ve yöneticilerine, tüzelkişi bankerlerin tüzelkişi
likteki sermaye paylarına bakılmaksızın ortaklarına, yönetici ve denetçilerine dönen mal, hak ve alacakları ile 
mevcut mal, hak ve alacakları, 

b) Tasfiyenin açılması kararından önce bankerlerin yedinde, bankalarda veya üçüncü kişilerde mevcut olup 
da, üzerinde alacaklıları tarafından haciz (veya ihtiyatî haciz) koydurulmuş olan para, mevduat ve alacakları, 

Tasfiye masasına girer. 
2. Haciz koydurulmuş olan alacaklıların, hacizli para, mevduat veya alacaklar üzerinde herhangi bir im

tiyaz veya rüçhan hakları yoktur. 
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3. Tüzelkişi bankerlik kuruluşunun ortak, yönetici ve denetçilerinin tüzelkişilikten ayrı olarak yaptıkları 
bankerlik faaliyeti nedeniyle tasfiyesine karar verildiği takdirde, bu kişilerin tasfiye masalarından arta kalan 
değerler, tüzelkişi bankerliğin tasfiye masasına girer. Ayrıca bankerlik faaliyetinde bulunan gerçek kişi banker 
yöneticileri hakkında da aynı kural uygulanır. 

4. Tasfiyesine karar verilen gerçek kişi bankerlerin yöneticilerinden ve tüzelkişi bankerlerin yönetici, de
netçi, müdür ve ortaklarından alacaklı olan kişiler tarafından yukarıda sözü geçen kişiler aleyhine 14 Ocak 
1982 tarihinden önce dava açılmış veya icra takibi yapılmış olan hallerde ve alacağın 14 Ocak 1982 tarihinden 
önce doğduğunun bir belge ile tevsik edilmiş olması hallerinde bu borçlar ile aynı kişilerin kira ve nafaka borç
ları, infak ve iaşe için yapılan makul masraflarla ilgili borçları ve işletme giderlerinden doğan borçları ala
caklarının yapacağı icra takibi sonunda öncelikle ödenir. Tasfiye kurulları sözü edilen borçlarla ilgili olarak 
açılmış olan dava ve icra takiplerine her safhada katılabilirler. İlgililer tarafından tasfiye kurullarının dava 
veya takibe katılması için gerekli ihbarın yapılmamış olduğu hallerde, tasfiye kurulları dava ve takiplere ıttıla 
tarihinden itibaren 10 gün içinde yasal yollara başvurabilirler. 

5. Yukarıda 4 numaralı fıkranın uygulamasında îcra ve iflas Kanununun 206 ncı maddesine göre rüçhanı 
olan alacakların bu hakları saklıdır. 

Uygulanmayacak vergi, ceza ve takip hükümleri 

MADDE 17. — 
1. Bu Kanun hükümleri uyarınca tasfiyeye tabi tutulan gerçek veya tüzelkişiler adına, sözkonusu faali

yetleri ile ilgili olarak vergi mükellefi veya sorumlusu sıfatıyla, tasfiye dönemi içinde herhangi bir suretle 
tespit edilen veya edilecek matrahlarla tasfiyenin başlangıcından önce tespit veya tarh edilmekle birlikte he
nüz kesinleşmemiş olan matrahlar üzerinden alınacak vergi, resim ve harçlara vergi cezaları ile gecikme zam
mı uygulanmaz. Vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden ötürü mahkemelerce kendilerine veya kanunî tem
silcilerine ceza hükmolmaz. Bu vergi, resim ve harçlar hakkında tcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin 
5 inci sırası hükmü uygulanmaz; ancak, 6 ncı sıradaki alacaklıların anaparaları ile tasfiyenin açılma kararı ta
rihine kadar olan faizlerinin tam olarak ödenmesinden sonra geriye bir değer kalırsa, bu değer vergi, resim ve 
harç yükümlülüklerinin karşılanmasına tahsis olunur. Şu kadarki, tasfiyeye tabi tutulan bir bankerin aynı du
rumdaki diğer bankerden olan alacağının bunlardan birisi tarafından bu Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü 
fıkrası hükmü uyarınca süresi içinde beyan edilmemiş ya da borçlu bankerle ilgili alacak yazım süresinin so
nuna kadar alacaklı bankerin tasfiye kurulunca tespit edilmemiş olması halinde, sonradan öğrenilip yazdırı
lan bu durumdaki alacaklar, vergi, resim ve harç gibi Devlet alacaklarından sonraki sırada yer alır. Bu öde
meler yapıldıktan sonra kalan meblağ da, alacaklıların tasfiye kararından itibaren aylık % 2 üzerinden hesap
lanacak temerrüt faizlerinin ödenmesine tahsis edilir. Sıra cetvelinin ilanından itibaren üç ay içinde tüm 
borçların ödenmesi halinde temerrüt faizi uygulanmaz. 

2. Bu Kanuna göre tasfiyeye tabi tutulan gerçek veya tüzelkişi bankerlere ikrazda bulunmuş olanlar 
hakkında 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Fon hesabı 

MADDE 18. — 
1. Bu Kanun uyarınca yapılacak tasfiyelerin gerektireceği idarî giderlerle personel giderlerinde kullanıl

mak üzere T.C. Merkez Bankasında 10 milyon liralık bir fon tesis edilmiştir. Gerektiğinde bu miktarı artır
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

2. Bu fon Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibinden karşılanır. 
3. Bu fondan mahkemelere tahsis edilecek miktarları Maliye Bakanlığı tespit eder. Mahkeme başkanları 

tahsis edilen meblağı görevlendirilecek memurlar eliyle, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi olmadan Maliye Bakanlığınca tespit 
edilecek esaslara göre sarfettirmeye yetkilidirler. , 
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4. Fon ve bu fondan mahkemelere tahsis edilen meblağlardan harcanmayanlar görevin bitiminde Hazi
neye gelir kaydedilir ve demirbaşlar Maliye Bakanlığına devredilir. 

5. Bu fondan mahkemelere yapılan tahsislerden, tasfiye kurullarının dava ve icra takipleri nedeniyle yapa
cakları harcamalar ile 13 üncü madde uyarınca görevlendirilecek bilirkişilere ödenecek ücretler ve benzeri gi
derler, ilgili bankerlerin tasfiye masalarına Hazine adına sonuncu sıradan alacak kaydedilir. Menkul kıymetler 
kurulu tarafından 27 nci maddeye göre yapılacak harcamalar da ilgili bankerin tasfiye masasına aynı şekilde 
ve sıradan alacak kaydedilir. 

Vergi, resim ve harç muafiyeti 

MADDE 19. — 
1. Bu Kanuna göre yapılacak tasfiyenin açılması talepleri, 9 uncu maddeye göre yapılacak bildirimler, 

sıra cetveline itiraz davaları, alacaklılara yapılacak ödemeler ve tasfiye kurulları ile menkul kıymetler kurul
ları tarafından yapılacak bütün işlemler, açılacak her türlü dava ve takipleri, noter ve tapu daireleri ile diğer 
kurum ve kuruluşlarda (Gümrük İdareleri hariç) yaktırılacak her türlü işlemler tasfiye masasına giren mal
ların satışları bankeri tasfiye masasına terettüp edenlerle sınırlı olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır. 

2. Tasfiye kurulları, ihtiyatî haciz, ihtiyatî tedbir, icraî takip ve davalardaki sıfatına bakılmaksızın ka
nunlarda öngörülen teminatları göstermekten muaftır. 

Kararnamenin uygulama alanı ve süresi 

MADDE 20. — 
1. Bu Kanun hükümleri, 14 Ocak 1982 tarihi itibariyle banker sayılanlardan alacaklı olanların, tasfiye 

açılma kararı veya Bakanlar Kurulunun muhafaza altına alma kararı tarihine kadar doğmuş olan alacakları 
hakkında uygulanır. 

2. 13.10.1982 tarihinden sonra bu Kanuna göre tasfiye talebinde bulunulmaz. 
3. Bu Kanunla Başbakanlığa verilen görevlerin yürütülmesi için Başbakanca bir koordinasyon kurulur. 
4. Koordinasyon Komitesinin başkanı, üyeleri ve diğer görevlilerine bu görevleri nedeniyle ödenecek ek 

ücretler Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Bu ücretler 18 inci maddeye göre tesis olunan fondan Anka
ra'da görevli mahkemeye yapılan tahsislerden, aynı maddenin 3 numaralı fıkrasındaki esaslar çerçevesinde 
ödenir. 

İlan ve reklam yasağı 

MADDE 21. — Bu Kanun gereğince tasfiyeye tabi tutulan bankerler ilan veremezler ve reklam yapamaz
lar. 

Görevlilerin sorumluluğu 

MADDE 22. — 
1. Kamu Kurum, kuruluş ve görevlileri hakkında bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sa

yılan ve 7 Temmuz 1982 tarihine kadar alınmış idarî tedbirler ile 24 Şubat 1982 tarihine kadar alınmış bu
lunan 5 inci maddenin 10 uncu fıkrasında sayılan idarî tedbirler nedeniyle, 

2. Tasfiye kurulları başkan ve üyeleri hakkında da 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişik
lik yapan kararnamelerle sonradan yetkili bulundukları hususlarda; bu yetki hükümlerinin yürürlüğe girmesin
den önce ve ancak bu yetkililere uygun şekilde yapılan işlemler ve alınan idarî tedbirler nedeniyle, 

Hukukî ve Cezaî sorumluluk iddiasıyla dava açılmaz. 
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Reeskont imkânı 

MADDE 23. — Bankerlerin mevduat sertifikası veya tahvil karşılığı borçlarının ödenmesi nedeniyle 
Bankalardan mevduat çekilişi olduğu takdirde T.C. Merkez Bankası, mevduatı çekilen bankalar tek imza muka
bili kredi verebilir. 

Bu işlemlerde 1211 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uygulanmaz. 

Menkul kıymetler kurulu 

MADDE 24. — 
1. Tasfiyesine karar verilmiş olan bankerler için Maliye Bakanlığınca gerek görülen hallerde, tasfiye ku

rullarından ayrı olarak ilgili mahkeme nezdinde Bakanlar Kurulu Kararı ile «Menkul Kıymetler Kurulu» teşkil 
edilebilir. 

2. Bu kurulun başkan ve üyeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır. Bu kararda üye sayısı da belirtilir. 
3. Kurulun çalışma usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
4. Menkul kıymetler kurulu teşkiline gerek görülmeyen hallerde bu kurula ait görevler tasfiye kurulla

rınca yerine getirilir. 
5. 'Menkul kıymetler 'kurulları ile tasfiye kurulları arasındaki ilişkilerde koordinasyonu görevli mahkeme 

sağlar. 
6. Atanmalarındaki usule göre menkul kıymetler kurulunun başkan ve üyelerinin görevlerine son veri

lebilir. 

Menkul kıymetler kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 25. — 
Menkul kıymetler kurulu; 
1. Bankerlerin pazarladıkları mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponları ellerinde bulunduranlar ile 

bunları çıkaran banka ve şirketler arasındaki ilişkileri düzenlemek, 
2. Bu Kanunda kendisine verilen görevleri ifa etmek üzere bankerlerin nakitleri, pazarladıkları mevduat 

sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponları ve tüm işlemlere ilişkin defter, belge ve kayıtları ilgililerden ve ilgili 
adlî ve idarî mercilerden devralmak, 

34 Kayıtlarla tevsik edilmek şartı ile saklanmak üzere bankere tevdi edilmiş olan mevduat sertifikası, tahvil 
ve bunlara ait kuponları sahiplerine geri vermek; bu belgelerin banker tarafından başka amaçlarla kullanıl
mış olması hallerinde, emanete verilme tarih ve sırasına göre, imkân dahilinde, varsa bankerin stokundan mev
duat sertifikası, sertifika kuponu veya tahvil vermek ve bu maksatla gerekli işlemleri resen yapmak. 

4. Bedelini ödemiş fakat kendisine karşılığında mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponların veril
memiş olduğu hususu kayıtlarla tevsik edilmiş olanlara bedelin yatırılma tarih ve sırası esas alınarak, varsa 
bankerin stokundan menkul kıymet vermek, 

5. Bakanlar Kurulunca alınan muhafaza tedbiri kararından önce mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait 
kuponları elinden alınmak suretiyle bankerle olan ilişkisi kesilerek kendisine çek, kasa fişi veya benzeri bel
gelerin verildiği kayıtlarla tespit edilen alacaklılara varsa kasa mevcudundan ödeme yapmak, aksi halde bun
ları imkân nispetinde bankerin stokunda bulunan kısa vadeli sertifikalarla değiştirmek, 

6. Ellerinde tasfiyesine karar verilen bankere yatırılan anapara karşılığında alınmış müstakil tahvil ku
ponları veya tasfiye tarihinden itibaren vadesi 1 yılı aşan mevduat sertifikaları ve tahvil bulunanların talepleri 
üzerine, imkân ve şartlar dikkate alınarak bankerin stokundan tahvil kuponları karşılığında tahvil veya yoksa 
mevduat sertifikası vermek ve mevduat sertifikaları ve tahvilleri daha kısa vadeli sertifika ve tahvillerle de
ğiştirmek. 
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7. 'Beşinci fıkradaki ödemelerle sınırlı olmak üzere stoktaki mevduat sertifikaları ve bunlara ait kuponlar
la tahvillerden vadesi gelenleri tahsil ederek bu ödemelerde kullanmak, kalanını tahsil edilmek üzere tasfiye 
kurullarına devretmek. 

8, Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrası uyarınca görevlendirilecek bankaların personelin
den yararlanmak. 

9. 'Bankerlerden, mevduat sertifikası, tahvil ve kupon ilişkisi dolayısıyla alacaklı olanların anaparadan 
kalan 'bakiye alacakları ile tasfiyesinin açılması tarihine kadar ödenmemiş faiz alacaklarının hesaplarını tes
pit edip liste halinde ilgili tasfiye kuruluna bildirmek. 

10, İşin devamı süresince gereğine göre, ancak herhalukârda işjin hitamında bankerlere Ve kendi yaptığı 
işlemlere ait defter ve kayıtlarla bakiye nakit ve bütün mal, hak ve kıymetleri ilgili tasfiye kuruluna devir ve 
teslim ötmek, ile görevli ve yetkilidir. 

Menkul kıymetler kumluna müracaat 

MADDE 26. — Anaparayı güvence altına almak için bankerler tarafından verilmiş olan kuponların 29 
uncu maddenin 1 inci fıkrası hükmünden yararlanarak vergi tevkif atı yapılmaksızın ilgili bankalarca ödenme
sini sağlamak üzere, bunları ellerinde bulunduranlar, Menkul Kıymetler Kuruluna müracaat ederek, ala
cakları 'belgeye istinaden ilgili bankaya başvururlar. 

Menkul kıymetler kurulu görevlilerinin ücret ve sorumlulukları 

MADDE 27. — 
1. Menkul Kıymetler Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Uzman ve diğer çalıştırılacak personele bu gö

revleri dolayısıyla Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek ücretler anılan Kurul Başkanı tarafından 20 
noi maddedeki fondan yapılacak tahsislerden aynı maddedeki esaslara göre öden'ir. 

2. Menkul Kıymetler Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Uzman ve diğer çalışanlar görevleri sırasında ve
ya görevleriyle ilgili olmak kaydı ile işledikleri ve aleyhlerine işlenen suçlardan dolayı Ceza Kanununun 
uygulanmasında Devlet Memuru sayılırlar. 

Hizmet sözleşmesinin sona ermesi ve ücretin ödenmesi 

MADDE 28. — Tasfiyeye tabi tutulan bankerlerin yanlarında çalışan personelin hizmet sözleşmeleri, tas
fiyenin açılması kararı tarihinde sona ermiş sayılır. Bunların, tasfiyenin açılması kararı tarihinden geriye doğ
ru alamadıkları son bir aylık ücret alacakları (Her şahıs için brüt yüzellibin lirayı geçmemek üzere) ban
kerin kasa mevcudundan veya yapılacak tahsilattan Menkul Kıymetler Kurulu veya bu Kurulun teşkil 
edilmediği hallerde Tasfiye Kurulu tarafından öncelikle ödenir. 

Vergi tevkif atı 

MADDE 29. — 
1. Menkul Kıymetler Kurulu, anaparayı güvence altına almak için bankerler tarafından verilmiş olan 

kuponların veya anapara ve faiz kuponlarının vergi tevkıifatı yapılmaksızın ödenmesini sağlamak maksa
dıyla vergi sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir. Menkul Kıymetler Kurulu, anaparayı güvence altına al
mak için bankerler tarafından verilmiş olan tahvillerin faizlerinin gerektiğinde İtfa süresi sonuna kadar vergi 
teVkifatı yapılmaksızın ödenmesini sağlamak maksadıyla vergi sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir. Bu 
durumlarda vergi sorumlusu tevkifi gereken vergiyi en geç bir ay içinde tasfiye masasına Hazine alacağı ola
rak kaydettirir. 

2. Menkul Kıymetler Kurulu, mevduat sertifikalarının, tahvillerinin ve bunlara ait kuponların bankalar 
veya şirketlerce değiştirilmesi dolayısıyla verilmiş yeni menkul kıymetlerin üzerinden ödenecek olan faizlere 
ilişkin vergi alacağını tasfiye masasına kaydettirmek üzere vergi sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir. 
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3. Menkul Kıymetler Kurulu tahvillere itfa sonuna kadar ödenecek faizlerin net ödenmesini sağlamak 
amacıyla, bu faizlere ilişkin vergi alacağını tasfiye masasına Devlet alacağı olarak kaydettirmek üzere vergi 
sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir. 

4. Vergi sorumluları bu maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarına dayanarak Menkul Kıymetler Kurullarının 
verdiği talimata göre tahvil ve mevduat sertifikası faizlerinin net olarak ödenmesini sağlamak amacıyla, tasfi
ye masasına Hazine alacağı olarak kaydettirilmeleri gereken vergi kesintisini, faiz verilmeye başladığı an
dan itibaren mevduat sertifikası veya tahvilin vade tarihine kadar ödemeleri kapsayacak şekilde hesaplaya
rak ilk faiz ödemesi tarihinden itibaren bir ay içinde ve bir defada alacak kaydettirirler. Bir defada yazdı
rılan vergi alacaklarında, vergi oranları vesair değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkacak farklılıkları, mevduat 
sertifikaları için bankalar, tahviller için tahvil ihraç eden şirketler tasfiyenin kapanmasına kadar Tasfiye 
Kuruluna, daha sonra ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. 

Menkul kıymetlerin toplam değerinin anaparanın üzerinde olması hali 

'MADDE 30. — Banka mevduat sertifikalarından veya tahvillerden faiz kuponları üzerinde bulunan ve
ya faiz ödeme kaydı olan menkul kıymetlerin toplam değeri anaparanın üzerinde olan hallerde bu değerleri 
çıkaran ilgili bankaya veya şirketlere veya bunlara aracılık eden bankalara sadece anaparanın ödenip anılan 
faiz karşılıklarının tasfiye masasına ödenmesi talimatını vermeye Menkul Kıymetler Kurulu yetkilidir. 

Yeni çıkarılan mevduat sertifikalarının veya açılan mevduat hesaplarının süreleri 

MADDE 31. — iBu Kanuna göre mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponların bankalarca mevdu
at 'sertifikaları ile değiştirilmesi veya bunlar karşılığı vadeli mevduat hesabı açılması halinde yeni mevduat 
sertifikalarının veya mevduat hesaplarının süreleri tasfiye kararı tarihinden İtibaren kalan sürenin iki katını-
ve Iher halükârda iki yılı geçmemek şartıyla serbestçe tayin edilir. Bankalar bu hükme aykırı olarak daha 
önce yapmış oldukları işlemleri bir ay içerisinde düzeltmek zorundadırlar. 

Tasfiyelerine karar verilen bankerler tarafından pazarlanan mevduat sertifikalarından, vadelerinin bitimi
ne bankerin tasfiye tarihinden itibaren bir yıldan fazla kalanlar, 25 inci madde hükümlerine göre daha kısa 
vadeli mevduat sertifikaları ile değiştirilmelerine imkân bulunmadığı takdirde, ihraç eden bankalar tarafından 
bir yıl vadeli olarak işleme tabi tutulur ve vadelerinde faizleri ile beraber baliğ olacakları değer üzerinden 
bankerin tasfiye tarihinden başlamak üzere en çok iki yıl ^vadeli mevduat sertifikaları veya tasarruf mevduatı 
hesapları ile değiştirilirler. Bu halde, değiştirilen eski mevduat sertifikalarının tasfiye tarihinden itibaren bir 
yılı aşan süreye tekabül eden faizi ile yeni mevduat sertifikaları veya vadeli tasarruf mevduatı hesapları
nın ıbu faize tekabül eden faizi ile yeni mevduat sertifikaları veya vadeli tasarruf mevduatı hesaplarının bu 
faize tekalbül eden kısmına ödenecek faizler Bankanın talebi üzerine bankerin tasfiye masasına alacak kay
dolunur. 

Sınaî ve ticarî teşebbüslerin tasfiyesi 

MADDE 32. — 
1. Tasfiyesine karar verilen bankerlere ait sınaî ve ticarî nitelikteki teşebbüslerin bulunduğu 

haliyle tasfiyesi veya işlerinin tamamlanmasından sonra tasfiye Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit 
edilecek esaslar çerçevesinde yapılır. 

2. Bu suretle tasfiye edilecek sınaî ve ticarî kuruluşlardan elde edilecek net bakiye, Tasfiye Kurulu 
emrine tahsis edilir. 
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Yazıma tabi olmayan alacaklar 

MADDE 33. — 
1. Banka mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponlara bağlı alacaklar menkul kıymetler kurulu 

ile tasfiye kuruluna yazdırılmaz İcra ve İflas Kanununun 213 üncü maddesinde yazılı haklarla 231 inci 
maddesinde yazılı, olan alacaklar da aynı hükme tabidir. Ancak; 

7.7.1982 tarihinden önce, veya menkul 'kıymetler (kurulları teşkil olunup faaliyete geçmeden ellerinde bulu
nan, bankere yatırdıkları anapara karşılığı mevduat sertifikası faiz kuponlarını bankalara ibraz ederek vergi 
stopajı yapıldıktan sonra tahsil edenler, vergi stopajına tekabül eden anaparadan alacaklarını, bu maddenin 
2 nci fıkrasında yazılı listelere kaydedilmek üzere itiraz süresi içerisinde tasfiye kurulundan ayrı olarak 
menkul kıymetler kurulu teşkil olunan hallerde bu kurula, aksi halde tasfiye kuruluna kaydettirirler. 

2. Tasfiye kurullarından ayn olara'k Menkul Kıymetler Kurulu teşkil olunan hallerde bu kurul, aksi 
halde görevli Tasfiye Kurulu, 'banka mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kupona bağlı alacağı olan
ların anapara alacakları ile tasfiyenin açılması tarihine kadar ödenmemiş faiz alacaklarını mevcut kayıtlardan tes
pit ederek isim ve referans numaralarına göre düzenleyecekleri listeyi Resmî Gazetede ilan ederler. Bu ilan
da, ilgili banker ve alacaklılar tarafından ilandan itibaren 15 gün içerisinde itiraz edebileceği, itiraz dilek
çesine bütün belgelerin kendileri veya temsilcileri tarafından onaylanmış fotokopilerinin eklenmesinin gerek
tiği ve itiraz edilecek 'kurulun adı ve yeri belirtilir. 

3. Menkul kıymetler kurullarınca hazırlanan listelere yapılacak itirazlara ilişkin dilekçeler bu kurulla
ra verilir. Kurullar itiraz dilekçelerini, görüşlerini de ekleyerek bir karar verilmek üzere ilgili tasfiye ku
ruluna intikal ettirirler. Tasfiye Kurulunca itirazı reddedilenler kararın kendilerine tebliği tarihinden itiba
ren 15 gün içinde görevli mahkemede dava açabilirler. 

Menkul kıymetlerin banker kuruluşları arasında devri 

MADDE 34. — Bir ortağın, sermayesinin yüzde 5 Tinden fazlasına sahip olduğu banker kuruluşların 
stokunda bulunan menkul kıymetlerin, ihtiyaç durumuna bağlı olarak anılan banker kuruluşları arasında dev
redilebilmesine ilişkin düzenlemeleri ilgili menkul kıymetler kurulları bunların teşkil edilmedikleri hallerde 
ilgili tasfiye kurulları birlikte kararlaştırırlar ve gerekli devir işlemlerini yaparlar. 

Tahvillere ilişkin düzenlemeler 

MADDE 35. — 
1. Tasfiyesine karar verilen bankerler vasıtasıyla pazarlanan tahvillerin anaparaları, ilgili şirketler tara

fından vadelerinde ödenir. 
2. Bu tahvilleri ellerinde bulunduran gerçek kişilere; tahvil üzerinde kupon olup olmamasına bakılmak

sızın, tahvilleri ihraç eden şirketlerin tespit edecekleri bankalar tarafından hanker hakkında tasfiye kararı 
verildiği tarihten 1(1 Temmuz 1982 tarihinden önce tasfiye kararı verilen hallerde 1 Temmuz 1982 tarihinden) 
ibaşlayarak 2 yıl süre ile tasarruf sahibinin tercihine göre, ayda % 2,1 veya yıllık % 28 faiz ödenir. İhraç 
edildiğinde faiz oranı |% 28'in altında olan tahvillerin faiz oranlan % 28'e çıkarılır. Tahvilin üzerinde faiz 
kuponu bulunmayan hallerde, kuponların tasfiyeye tabi bankerce alıkonulduğunun ilgili Menkul Kıymetler Ku
rulunca belgelendirilmesi zorunludur. Anılan tahvillerden, 1 Temmuz 1984, 1 Temmuz 1985 ve 1 Temmuz 
1986 tarihinden sonra vadesi gelerek geri ödenecek tahvillerin yıllık faizleri 1984 yılı için % 30, 1985 yılı için 
|% 32 ve 1986 yılı için de % 34 oranında tespit edilir ve faizler bu oranlar üzerinden ödenir. İhraç faiz oran
ları % 34 ve daha fazla olan tahvillere ihraç faiz oranları üzerinden ödeme yapılır,: 

3. Tahvillerin 'kuponları, ilgili Menkul Kıymetler Kurulunca belgelendirilmedikçe tahvil aslından ayrı 
olarak işleme tabi tutulamaz. Bu konuda yapılacak işlem ilgili Menkul Kıymetler Kurulunca tespit edilir. 
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Ellerinde sadece tahvil faiz kuponu bulunduran kişiler 

MADDE 36. — 
1. Tahvillerin faiz kuponlarını açtıkları krediler karşılığında teminat olarak muhafaza eden gerçek tü

zelkişiler, ıbu faiz kuponları karşılığı olan alacaklarını ilgili bankerin tasfiye kurullarına alacak olarak yaz
dırırlar ve kuponları ilgili bankerin tasfiye masasına verirler. 

2. 1982 ve 1983 yıllarına ait tahvil kuponları karşılığı olarak ilgili şirketlerce tasarruf sahiplerine sa
dece 1 Temmuz 1982 tarihinden kupon vade tarihine kadar olan dönem için faiz ödendiği hallerde tasfiye 
kurulları faiz kupon bedellerinin farkını tahvil ihraç eden şirketlerden talep eder. 

Aracı bankaların tespiti 

MADDE 37. — 
1. Tahvilleri ihraç eden şirketlerin veya bunların ortaklarının hissedar oldukları bankalar tahvillere 

ilişkin işlemleri yapmakla yükümlüdürler. Bu tür ortaklık ilişkisi bulunmayan şirketler tahvillere ilişkin işlem
leri yapacak bir özel banka bulmakla mükelleftirler. 

2. Gereğinde tahvillere ilişkin işlemleri yapacak bankayı tespite Maıliiıye Bakanlığı yötfcilMir. 
3. Aracı bankaların Maliye Bakanlığınca belirlenecek süreler içerisinde tespit ve ilan edilmesi ve tespit 

olunan bu bankalarm ilan tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Kanunun gerektirdiği işlemlere başla
maları zorunludur. 

Kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi 

MADDE 38. — 
Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve menkul kıymetlerin alım - satımı dile uğraşan kuruluşların hu

kukî ve malî bünyeleri ile faaliyetlerinin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun amaç, ilke ve esaslarına 
göre düzenlemeye ve bu suretle bu kuruluşlardan gerekli görülenlerin mal varlıkları, defter ve kayıtları hak
kında her türlü muhafaza tedbiri almaya; tasarruf sahiplerine ve menkul kıymetlerin satışına aracılık ettiği 
şirketlere karşı olan taahhütleri ile ilgili anapara ve faizlerin ödenme zaman ve şartları ile faiz oranlarını 
belirlemeye; haklarında gerektiğinde devir veya birleş tirme kararı almaya, devir veya birleştirme ile ilgili esas 
ve şartları belirlemeye; bunların yönetimini tespit olunacak esaslar dahilinde bir bankaya tevdi etmeye; ge
rektiğinde mevcut veya kurulacak bankaları sermayelerine iştirak ettirmeye; bütün bu işlemlerin ifasıyla il
gili olarak makul süreler vermeye ve bu madde ile ilgili gerekli diğer her türlü tedbiri almaya Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak ertelenmesi 

MADDE 39. — Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve menkul kıymetlerin alım - satımı ile uğraşan 
kuruluşların hukukî ve malî bünyeleri ile faaliyetlerini 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun amaç, ilke ve 
esaslarına göre düzenlemek üzere 38 inci madde hükmüne göre haklarında Maliye Bakanlığınca gerekli ted
birlerin alınmasına karar verilen kuruluşlar, faaliyetlerinin icrasını kısmen veya tamamen, geçici olarak ve 
Maliye Bakanlığınca kabul edilecek süre için ertelemeyebilirler. 

Tedbir kararı alınan kuruluşlar hakkında uygulanmayacak hükümler 

MADDE 40. — Faaliyetleriyle ilgili olarak Maliye Bakanlığınca 38 inci madde hükmü uyarınca gerekli 
tedbirlerin alınmasına karar verilen kuruluşlar hakkında, icra ve iflas yoluyla takip yapılamaz ve bu kuru
luşlar hakkında bu Kanunun tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanamaz. 
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Ancak, sermaye piyasasında yapılan düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerini yürütürken veya bu düzen
lemeden önce şirket alacaklılarının haklarını haleldar edecek mahiyette işlem yaptıkları tespit edilen kuruluş
lar hakkında, Maliye Bakanlığı bu Kanun hükümleri çerçevesinde tasfiye isteme hakkına sahiptir. Bu takdir
de bu Kanunun 20 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Menkul kıymetlerin alım - satımı faaliyetinde bulunacak kuruluşlar 

MADDE 41. — Tasfiyesine karar verilen veka haklarında faaliyetlerinin durdurulması ya da idarî tedbir 
kararı bulunan kuruluşlar hariç tutulmak kaydıyla, Ek I sayılı listedeki kuruluşlar dışındaki gerçek veya tü
zelkişiler, aracılık amacıyla, menkul kıymetlerin ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31 inci mad
desinin (a) fıkrasında sayılan diğer evrakın başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına ya 
da kendi nam ve hesabına alım - satımı ile uğraşamazlar. Ancak 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31 
ve 32 nci maddeleri hükümlerine göre borsa bankerliği belgesi verilenler ile bankaların 1447 sayılı Menkul 
Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununa göre borsalarda faaliyet gösterenlerin hakları saklıdır. 

Ek I sayılı listede kayıtlı kuruluşlar, hukukî ve malî bünyelerini 30 Kasım 1982 tarihine kadar 2499 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanununa intibak ettirerek Sermaye Piyasası Kurulundan borsa bankerliği belgesi almak 
zorundadırlar. 

Ek I sayılı listeye dahil kuruluşlara menkul kıymet alım - satım faaliyetinde bulunması uygun görülen 
kuruluşları, Sermaye Piyasası Kurulunun ve T.C. Merkez Bankasının görüşünü alarak, eklemeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

Menkul kıymetlerin alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların tabi olacağı esaslar 

MADDE 42. — Menkûl kıymetlerin alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunmaları zorunludur. 

Menkul kıymetlerin alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşlar, her ne ad altında olursa olsun kendi 
malî yükümlülüklerini gerektiren (menkul kıymetlerin sonradan teslim edileceğine, yatırım fonuna katılma
ya veya müşterek portföy payına ilişkin belgeler gibi) belgeler ihdas edemez, halka arz edemez ve alım - sa
tımında bulunamaz. 

Menkul kıymetlerin faiz kuponlarının alıkonulması, bu kuponların asıl belgelerden ayrı olarak satılması, 
satılan menkul kıymetlerle veya ayrı olarak her ne ad altında olursa olsun ayrıca faiz ödeme veya satılan 
menkul kıymeti geri alma taahhüdünde bulunulması yolunda belge verilmesi veya menkul kıymetler üzerine 
bu yolda meşruhat konulması yasaktır. 

Menkul kıymetlerin alım - satım faaliyetinde bulunan kuruluşlar (14.9.1982 tarihinden evvel satılan mev
duat sertifikası ve bunlara ait müstakil faiz kuponları ile ilgili taahhütlerin sona erdirilmesine ilişkin işlem
ler hariç) mevduat sertifikası veya bunlara ait faiz kuponlarının alım - satımını yapamazlar. 

Menkul kıymet alım - satımında bulunan kuruluşlar menkul kıymetleri iskonto ederek alıp satarlar. Alım -
satımda ekonomik konjonktüre göre uygulanacak azamî ve asgarî iskonto fiyatları veya oranlarını tespite, ge
rektiğinde serbest bırakmaya ve bunların uygulama esaslarına belirlemeye Sermaye Piyasası Kurulu yet
kilidir. 

Menkul kıymet alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşlar alım - satımını yapacakları menkul kıymet
lerin cins ve evsafına göre uygulayacakları fiyatlara ilişkin listeleri işyerlerinin görünür bir yerine asmak ve 
bu fiyatlara göre işlem yapmak zorundadırlar. 
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Menkul kıymetlerin alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların önceki işlemlerinin tabi olacağı esaslar 

MADDE 43. — 
a) Mevduat sertifikaları 
Mevduat sertifikalan veya bunlara ait faiz kuponları karşılığındaki taahhütler,^ Ek I sayılı listedeki ku

ruluşlar tarafından, mevduat sertifikası veya müstakil faiz kuponu üzerinde yazılı vade tarihinde geri öde
nir. Ancak vadeleri 31.12.1983 tarihinden sonıra gelen mevduat sertifikası veya faiz kuponlarının vadelerine 
bakılmaksızın en geç bu tarihe kadar ödenmesi esastır. 

Ek I sayılı listedeki kuruluşlar mevduat sertifikaları veya bunlara ait müstakil faiz kuponları karşılı
ğında tasarruf sahiplerine bu belgelerin vadelerine kadar evvelce taahhüt ettikleri oranlarda gelir ödemesine 
devam ederler. Taraflar arasında evvelce kararlaştırılmış olması kaydı ile, aylık gelir ödenmesinin aypılması 
mümkündür. 

b) Tahviller 
Tahviller veya tahvillere ait müstakil faiz kuponları karşılığındaki taahhütler, Ek I sayılı listedeki kuru

luşlar tarafından, ödeme vaadinde bulunan tarihlerde vade tespit edilmemiş ise tahvil veya müstakil faiz ku
ponunun ibrazında tasarruf sahibine ödenir. 

Ek I sayılı listedeki kuruluşlar, vadeli sattıkları tahvillere ve müstakil faiz kuponlarına bu vadelerin so
nuna kadar evvelce taahhüt ettikleri oranlarda gelir ödemeye devam ederler. Taraflar arasında evvelce ka
rarlaştırılmış olması kaydı ile, aylık gelir ödemesinin yapılamsı mümkündür. Vadesiz satılmış tahvillerin 
veya müstakil faiz kuponlarının nakde dönüştürülmesinde ödenmesi taahhüt edilen gelir de birlikte ödenir. 

c) Yatırım fonu ve müşterek portföy belgeleri 
Ek I sayılı listedeki kuruluşlar, yatırım fonu ve müşterek portföy uygulamalarında kendi taahhütleri 

altında oluşturdukları fonları 14.9.1982 tarihini izleyen aybaşından itibaren bir yıl içinde ve altı eşit taksitle 
geri ödemek zorundadırlar. 

Menkul Kıymetler Tanzim Fonu 

MADDE 44. — Tahvil arz ve talebi arasındaki dengesizlikleri gidermek ve tahvil piyasasının istikrarını 
sağlamak amacıyla tüzelkişiliği haiz «Menkul Kıymetler Tanzim Fonu» kurulmuştur. 

Fon, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale ile 832 sayılı Sayıştay Ka
nunlarına tabi değildir. 

Fonun yönetimi, Sermaye Piyasası Kuruluna aittir. Fonun işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
alınan kararlar dairesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülür. 

Sermaye Piyasası Kurulu üyeleri ile yetkililerine ve Fonun işlemlerini yürüten Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası personeline bu görevleri dolayısıyla ayrıca ücret ödenmez. 

Fonun hesap ve işlemleri Maliye Bakanlığınca denetlenir. 
Fonun bütün işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Fonun kaynakları 

MADDE 45. — Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun kaynakları; 
1. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa dayanılarak yürürlüğe konulan Borsa Bankerliği Yönetmeliği

nin 2 nci maddesine göre aracı kurum statüsü iktisap eden kuruluşların ödenmiş sermayeleri ile ihtiyat ak
çeleri toplamı üzerinden yatıracakları teminatlardan, 

2. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 inci maddesinin II/C fıkrasına isti
naden anılan Banka İdare Meclisinin kararıyla bankaların 30 Haziran 1982 tarihli plasmanları toplamının 
% 05'ine kadar yatıracakları meblağdan, 

3. Menkul kıymet alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların pazarladıkları menkul kıymetlerin ay
lık satış tutarının % 01 oranında yatıracakları tutardan, 
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4. Fonun tahvil alım - satımından doğan gelir fazlasından, oluşur. 
Fon mevcudu, amacı karşılamaya yetmediği zaman, Maliye Bakanlığının talebi üzerine Türkiye Cumhuri

yet Merkez Bankasınca Fona avans verilir. 
Fon kaynaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uygulanır. 

Tahsil zamanı, fon kaynağına faiz verilmesi ve diğer konularda düzenleme yapmaya Sermaye Piyasası Kuru
lu yetkilidir. 

Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun işleyişi 

MADDE 46. — 
a) Fon, menkul kıymet alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların 14.9.1982 tarihinden önce geri 

alma taahhüdü ile sattıkları tahvillerin geri alınması ve 43 üncü maddede öngörülen aylık ödemelerin karşı
lanması dolayısıyla nakit ihtiyacı duymaları halinde, geri alman tahvilleri iskonto değerinin % 10 noksanıy-
la satın alabilir veya bunlar karşılığında avans verebilir. 

Bu halde uygulanacak iskonto haddi veya teminat karşılığında verilecek avans miktarı, günün şartlarına 
göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunur. 

Iskonto edilerek alınan tahviller, Fonun alış tarihinden itibaren üç ay içinde iskonto ettiren kuruluşlar ta
rafından geri alındığı takdirde, satış, satış günündeki iskonto değeriyle yapılır ve satış bedelinden alışta tah
sil edilen % 10 noksanlık indirilir. 

Acil ve olağanüstü durumlarda Fondan tahvil yerine, başka teminat alınmak kaydı ile de avans verilebi
lir. Ancak bu şekilde verilen avansların en geç üç ay içinde kapatılması veya karşılığında yeterli miktarda 
tahvil verilmesi şarttır. Bu süre zorunlu hallerde Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine Maliye Bakanlı
ğınca 1 yılı geçmemek üzere uzatılabilir. 

b) Fon, tahvil alım - satımı faaliyetleri dolayısıyla sermaye piyasasında olağanüstü gelişmeler halinde yu
karıdaki esaslara göre işlem yapabilir. 

c) Fona tahvil iskonto ettiren veya karşılığında ava ns alan kuruluşlar, Fonda bulundukları sırada vadeleri 
gelen tahviller anapara ve faizlerinden ihraç eden şirketlerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

d) Konkordato talebinde bulunan, iflas eden veya tasfiye edilen şirketlere ait tahviller Fon tarafından 
iskonto edilemez, bunlar karşılığında avans verilemez. 

Menkul kıymet alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların ortakları ve iştirakleri alacaklarının öden
me zamanı 

MADDE 47. — Ek I sayılı listedeki kuruluşlar, 
a) Sermayelerinde % } 5'ten fazla hisseye sahip olan ortaklarına, 
b) Yukarıda (a) fıkrasında sözü edilen ortaklarının tek başına veya birlikte sermayelerinin % 50 hisse

sinden fazlasına sahip oldukları veya sınırsız sorumlulukla katıldıkları şirketlere, 
c) İştiraklerine, 
Olan borçlarını, 14.9.1982 tarihinden önceki taahhütleri tamamen sona erinceye kadar ödeyemezler. 

Tasfiyeyi gerektiren işlemlerde kanunî karine 

MADDE 48. — Bu Kanunun uygulanmasında I sayılı listedeki kuruluşların, 42 nci maddeye aykımı işlem
leri, alacaklılann haklarını haleldar eden ve bu kuruluşların tasfiyelerine karar verilmesini gerektiren işlem
lerden sayılır. 
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Bankerler adına yapılan işlemlerde yükümlülük 

MADDE 49. — 
1. Tüzelkişi bankerlerin ortakları, yöneticileri, denetçileri, müdürleri ve çalıştıkları kişilerin tüzelkişilik 

adına yaptıkları borçlanma işlemleri anasözleşmede borçlanma için kabul edilmiş olan temsil şartına bakıl
maksızın tüzelkişiliği bağlar. 

2. Gerçek kişi bankerlerin yönetici, müdür ve çalış tırdığı kişilerin temsil yetkisi olmadan banker adına yap
tıkları borçlanma işlemleri de aynı şekilde bankeri yükümlülük altına sokar. 

Bankerlerin, yöneticilerinin ve diğer personelin yükümlülükleri 

'MADDE 50. — (Kendilerine ayrıca izin verilmedikçe tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerle, bunların 
yönetim kurulu üyeleri, yönetici müdür ve gerekli görülen personeli, Tasfiye Kurulu ve Menkul Kıymetler 
Kurulunun emri altında bulunmakla yükümlü olup, gerektiğinde kolluk kuvvetleri ile getirilirler. Kurullar 
emri altında çalıştırdıkları personelin işine herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın son verebilirler. Kurullar 
emri altında tuttukları kişilerden ıMaliye Bakanlığının iznini alarak çalıştırdıklarına 'Maliye Bakanlığınca tespit 
edilecek ücretleri öderler. 

Yönetici, denetçi ve müdürlerin kısmen sorumlu oldukları haller 

'MADDE 51. — Bankerin tasfiyesi için yapılan ilk başvuru tarihinden geriye doğru en çok bir ay süre 
ile yönetici, denetçi ve müdürlük görevi yapmış olanların yanında çalıştıkları bankerin alacaklılarına karşı so
rumlulukları, sözkonusu görevlere başladıkları tarihten sonra edindikleri mal ve haklarla sınırlıdır. 

Bankerlerin, ortakları, yöneticileri, denetçileri ye müdürlerinin sıfatlarına itiraz 

MADDE 52. — Banker ortaklarının, yöneticilerinin, denetçilerinin ve müdürlerinin kendileri tarafından bu 
sıfatlarına ilişkin olarak yapılacak itirazların tasfiye kurullarınca reddi halinde bunlar, kararın tebliğinden iti
baren 10 gün içinde görevli mahkemeye şikâyette bulanabilirler. Mahkemece verilen karar tefhim veya tebli
ğinden itibaren temyiz olunabilir. Tasfiye kurullarının itirazın kabulüne dair kararları mahkemenin onayına 
tabidir. Mahkemenin bu onama kararı ile, şikâyetin kabulüne dair kararları mahkemece temyiz incelemesi için 
resen Yargıtaya gönderilir. 

Banker ve bankerlerin yanında çalışan kişilerin yükümlülüğü 

MADDE 53. — 
1. Bu Kanunun U4 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) bendinde gösterilen kişiler hakkında 9 

uncu maddenin 5 numaralı fıkrası hükmü uygulanır, Ancak tasfiye kararı daha önce ilan edilmiş ise, bunların 
beyanda bulunma süresi 13.1 il983 tarihinde başlar. 

2. Gerçek ve tüzelkişi bankerler, yanında çalıştırdığı kişilere 14 Ocak 1982 tarihinden geriye doğru iki 
yıl içinde ve bu tarihten sonra ivazlı Veya ivzasız olarak devrettikleri veya temin ettikleri taşınmaz mal, haczi 
caiz taşınır mal, alacak ve menkul kıymetleri tasfiyelerinin ilanı tarihinden İtibaren 15 gün içinde ilgili tasfiye 
kuruluna beyan etmekle yükümlüdürler. Tasfiyelerinin açılması kararı daha önce ilan edilmiş olan bankerle
rin beyanda bulunma süresi 1.1.19(813 tarihinde başlar. 

Tasfiye masalarına ait paraların tevdii ve faiz 

(MADDE 54. — Tasfiye kurullarının, tasfiye masasına ait olup, İcra ve İflas Kanununun 9 uncu maddesi 
hükmüne göre bankalara yatırdıkları paralar faiz bakımından tasarruf mevduatı hükümlerine tabidir. Bu pa
ralara bankalarca vadeli yatırılıp yatırılmadıklarına bakılmaksızın, hesapta kaldıkları sürelere tekabül eden 
faiz oranı üzerinden faiz ödenir. 
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İflas kararttım faiz işlemesine engel olmaması 

(MADDE 55. — 14 Ocak 1982 tarihinden önce iflasına karar verilmiş olup da tasfiyesine karar verilaı 
bankerler hakkında İcra ve îflas (Kanununun 196 ncı maddesinin faizin kesileceği hakkındaki hükmü uygulan
maz. iBu konuda evvelce verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkeme kararları bu hükmün uygulanmasına engel 
teşkil etmez. 

Borç senetlerinin karşılıksız değiştirilmesi 

MAIDDE 56. — Gerçek ve tüzelkişilerce veyahut bunların ortakları tarafından faiz karşılığı toplanan pa
ralarla ilgili olarak düzenlenmiş olan borç senetlerinin, tasfiyeye tabi gerçek veya tüzelkişi bankerlerce düzen
lenip imzalanan yeni senetlerle değiştirildiği, senet alacaklılarından herhangi birisi veya yeni senet veren ban
kerin tasfiye işlerini yürüten tasfiye kurulu tarafından tasfiye kararının ilanından itibaren tasfiye kararı da
ha önce ilan edilmiş ise 13.1.1983 tarihinden itibaren 15 gün içinde görevli mahkemede açılacak dava ile k-
bat edildiği takdirde, ilk senetten borçlu olanlar, yeni senet veren gerçek ve tüzelkişi bankerlerin tasfiye ma
sasına karşı bütün mal varlıkları ile sorumlu oldukları gibi haklarında bu Kanunun 14 üncü maddesi hükmü 
kıyasen uygulanır. Ancak sorumluluk iddiası ile haklarında dava açılanlar, değiştirilen senetlerin karşılığında 
devrettiklerini tevsik edilmiş belgelerle ispat etmeleri halinde sorumlu tutulamazlar. 

İspatı gereken alacaklar 

MADDE 57. — 
1. Aynı bankerlerden miktarı toplam 5 milyon Tl., ye daha fazla olan anapara alacakları hakkında ala

caklılar tarafından sıra cetvelinin ilanından, sıra cetveli daha önce ilan edilmiş olanlar için de 14,10.1982 tarihin
den itibaren 115 gün içinde tasfiye kurulu aleyhine dava açılmadığı veya açılan davada alacağın varlığı ve ge
çerliliği ispat olunmadığı takdirde bu alacak sıra cetvelinden çıkarılır. 

2. Dava konusu yapılan alacaklar için ayrılan paylar bankaya yatırılarak davanın kazanılması halinde da
vacıya ödenir, aksi halde alacağını tamamen alamamış olan alacaklılara paylaştırılır. 

3. Bu alacaklılarla, alacak miktarı ne olursa olsun sıra cetveline kaydedilmemiş olan alacaklılar dava aç
madıkları takdirde bunlarla bunların fiillerine iştirak edenler, hakkında gerçek dışı beyanda bulunmaktan do
layı ceza kovuşturması yapılmaz. 

4. Tasfiyeye tabi bankerler arasındaki borçlanmalarda ve ©akanlıklar ile kamu kuruluş ve kurumlarının 
bankerlerden olan alacakları hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

Üçüncü kişilere emanet edilen menkul kıymetler 

MADDE 58. — Tasfiyelerine karar verilen bankerler tarafından satılmış olup alıcı adına banker tarafın
dan diğer bir gerçek veya tüzelkişiye emanet edilen menkul kıymetler, bu gerçek ve tüzelkişiler tarafından 
adına emanete alındıkları kişilerin bilgi ve rızası dışında bankere iade edildikleri veya herhangi bir şekilde el
den çıkarıldıkları takdirde emanet edildikleri gerçek ve tüzelkişiler bunların bedellerini ödemek zorundadırlar. 

Üçüncü kişilerin istihkak iddiaları 

MADDE 59. — 
1. Üçüncü kişiler tarafından mülkiyete ilişkin istihkak iddiasında bulunulan eşyanın kendilerine verilip 

verilmeyeceğini tasfiye kurulu kararlaştırır. Eşyanın iadesine dair kararlar görevli mahkemenin onayına ta
bidir. 

2. Tasfiye kurulu; istihkak iddiasını reddederse üçüncü kişiye tasfiye işlerini yürütmekle görevli mah
kemede dava açması için 7 günlük bir mühlet tayin ve tebliğ eder. (Bu mühleti geçiren üçüncü kişi tasfiye 
masasına karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır. 
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'3. İstihkak davası reddolunursa, dava konusu eşyanın değerinin % 25 inden aşağı olmamak üzere dava
cıdan tazminat alınmasına talep aranmaksızın asıl dava ile birlikte hükmolunur. 

İpotek hükmündeki taahhütler 

MADDE 60. — Tasfiyenin kaldırılmasını temin için üçüncü kişilerin taşınmazlarını teminat göstermelerine 
ilişkin mahkeme veya noter huzurundaki taahhütlerine dayanılarak görevli mahkemece tapu idaresine yazıla
cak yazı üzerine tapu kaydına konulan şerh, birinci derece ve birinci sırada ipotek hükümlerini doğurur. 
Üçüncü kişilerin önceden mevcut olan haklan saklıdır. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Hukuk davalarının durması 
MADDE 61. — 
1. Tasfiyenin açılması kararının ilan edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın acele haller müstesna olmak 

üzere tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerin davacı veya davalı olduğu hukuk davaları tasfiye kararı ile 
durur ve ancak mahkemece durumun tasfiye kuruluna resen duyurulmasından, duyuru yapılmamış olan haller
de de alacaklılar sıra cetvelinin ilanından itibaren bir ay sonra devam olunur. ıBu durumda davaya banker adı
na tasfiye kurulu temsilcisi katılır. Aksi halde yapılmış olan işlemler tasfiye masasına karşı geçersizdir. Bu 
hüküm 16 ncı maddenin '1 inci fıkrasının (a) bendinde sayılan mal, hak ve alacaklarla ilgili davalarda ise tas
fiye kurulunun aslî müdahil olarak davaya katılması suretiyle uygulanır. 

2. Davanın durduğu müddetçe zamanaşımı ve hakkı düşüren müddetler işlemez. \6.V2A9®2 tarihinden 
önce karara bağlanmış olan davalarda karar kesinleşmemiş ise tasfiye kurulları temyize başvurabilirler. Ancak, 
bu durumda tasfiye kurulu temsilcisinin huzuru sağlanmadan davaya devam edilmiş olması hali tek başına 
bozma sebebi sayılamaz. 

3. iŞeref ve haysiyete tecavüzden, vücut üzerinde ika olunan zarardan doğan tazminat davalarıyla evlen
me, ahvali şahsiye veya nafaka işlerine dair uyuşmazlıklarda bu madde hükmü uygulanmaz. 

Bankere borçlu olanların tasarrufları 
MADDE 62. — 
1. Bankere borçlu olanların borcuna yeter derecede teminat göstermemiş veya malları üzerine tedbir ko

nulamamış ya da tedbir konulan mallarının borcu karşılamamış olması durumunda, tasfiye kurulunun talebi 
üzerine görevli mahkemece bunların borcun doğumundan sonraki tasarrufları hakkında, üçüncü kişilerle ya
pılan ivazlı tasarruflar hariç olmak üzere, 14 üncü madde hükümlerinin kıyasen uygulanmasına karar verilir. 
Borçlular bu suretle geçersiz sayılan tasarruflarını bu tasarruflardan yararlanmış olanlar da edindikleri men
faatleri, tasfiye kurulu tarafından ypılacak tebligattan itibaren 10 gün içerisinde bildirmek zorundadırlar. 

Geçersiz tasarruflardan yararlanmış olanlar edindikleri menfaatleri ellerinden çıkarmış iseler, tasfiyenin 
açılması tarihindeki değeri kadar kişisel malları ile sorumlu olup, sorumlu oldukları değer tutarında taşınır 
ve taşınmaz mal, hak, alacak ve menkul kıymetlerini aynı süre içinde tasfiye kuruluna bildirmek ve geçersiz 
tasarruflardan edinilen menfaatler veya bunların değeri tutarındaki malları, tasfiye kurullarınca yapılacak teb
ligattaki süre ve şartlar dahilinde teslim etmekle yükümlüdürler. Yapılacak tebligatta, makbul mazeretleri bu
lunmadıkça cezaî yönden sorumlu olacakları hususu da bildirilir. 

2. Yukarıda sözü edilen geçersiz tasarruflar nedeniyle borçluya dönen mal, hak ve alacakları ile borçlu
nun mevcut para mal, hak ve alacakları ilgili bankerin tasfiye masasına girer. Şu kadar ki faiz ve diğer mas
rafları ile birlikte borcun tamamının karşılanmasından sonra geriye kalan miktar borçluya iade edilir. 

Bankerlerin ortak olduğu adi ve ticarî şirketlerdeki hisselerinin tahsili 
MADDE 63. — 
1. Tasfiyesine karar verilmiş olan bankerin ortak olduğu adi ve ticarî şirketleri temsile yetkili olanlar, 

13.1.1983 tarihinden itibaren 15 gün içinde ara bilanço çıkararak bankerin payını nakit olarak belirlemek ve 
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ilgili tasfiye kuruluna aynı süre içinde elden tebliğ etmekle yükümlüdürler. Tasfiye kurulları bu bilançoya 
karşı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde görevli mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. 

2. Şirket tarafından her ne sebeple olursa olsun bilançonun çıkarümaıması ve tebligatın yapıhnaması 
halinde görevli mahkemenin duruşmasız olarak vereceği karar üzerine Tasfiye Kurulu Şirketin, bütün defter 
ve kayıtları ile mal varlığına el koyarak 30 gün içinde bilançosunu bizzat çıkararak veya uzman elemanları 
marifetiyle çıkarttırarak mahkemenin onayına sunar. Mahkemece bilançoda noksan ve hatalı görülen hususlar 
tasfiye kurulu tarafından 15 gün içinde tamamlanıp düzeltilir. Kesinleşen bilançoya göre payına tekabül eden 
meblağ tasfiye kurulunca yapılacak tebligattan itibaren şirket tarafından 30 gün içinde tasfiye masasına öde
nir. Tebligat mümkün olmazsa keyfiyet Resmî Gazete ile ilan olunur. 

3. Tebliğden itibaren 15 gün içinde yeterli ve sağlam teminat gösterildiği takdirde bir yıl içinde ve en 
çok dört eşit taksitte aylık % 2 faizle birlikte ödeme yapılması da mümkündür, ödeme durumunda bankerin 
şirketteki ortaklığı sona erer. 

4. Bankerin şirketteki payını tasfiye kuruluna zamanında ödemeyen şirket hakkımla ilgili kurulunca icra 
takibi yapılabileceği gibi tasfiyesine karar verilmiş olan bankerin şirketteki payı % 50'nin üzerinde ise görevli 
mahkemeden şirketin tasfiyesi istenebilir. Mahkemece tasfiyeye karar verilmesi halinde tasfiye işlemleri bu karar
name hükümlerine göre tasfiye kurullarınca yürütülür. Şu kadar ki, tasfiye ile ilgili Itükümler kooperatif şirketler 
hakkında uygulanmaz. 

5. Haklarında bu madde gereğince işlem yapılan şirketler iflas ve konkordato talebinde bulunamayacak
ları gibi 3 üncü kişiler tarafından da iflasları istenemez. Bu madde hükümleri uyarınca verilecek mahkeme ka
rarları kesindir. 

Tebligatlar 

MADDE 64. — Bankerlere borçlu olanlara, bu Kanunun 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yazılı 
•olan kişilere ve Ibu kişilere borçlu olanlar ile aynı maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilenlerin mevduat, para 
mal, hak ve menkul kıymetlerini ellerinde bulunduranlara mahkemeler, icra ve iflas daireleri ile tasfiye ku
rulları tarafından yapılacak tebligatlar, bunların borç bildirme dilekçesi veya senetlerdeki adreslerine ya da 
sair surelerle tespit edülmiş olan adreslerine yapılır. Adres değişikliğinin bildirilmemiş olması halinde 
Tebligat Kanununun 35 inci maddesi hükmü uygulanır. 

İsticvap 

MADDE 65. — 
1. Mahkemeler Ve Tasfiye Kurulları, bu Kanunun 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yazdı olan kişi

lere borçlu olanları isticvap edebilirler. İsticvaplarına karar verilen kişi mahkemenin yargı çevresi dışında 
mukim ise istinabe suretiyle de isticvap olunabilir. 

2. isticvap için açıklamalı davetiye ile çağrılan kişi gelmediği veya sorulan hususlara cevap vermediği 
takdirde, sorulan hususları ikrar etmdş sayılacağı gibi ayrıca gerektiğinde kolluk kuvvetiyle getirilme karan 
da verilebilir. İkrar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 236 ncı maddesinde yazık sonuçlan doğurur. 

3. İsticvap hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu hükme aykırı olmayan hükümleri de 
uygulanır. 

Avukatlık ücreti 

MADDE 66. — Tasfiye Kurulları ile menkul kıymetler kurullarının taraf olduğu dava ve takipler nede-
n'iyle adlı ve idarî mahkemeler veya ücra ve iflas dairelerinde hükmolunacak nisbi avukatlık ücreti hiçbir 
suretle 500 fyin lirayı geçemez. Tasfiye kurullarının kararlarına ilişkin şikâyet ve itirazlar ile sıra cetveline 
itiraz davalarında değere bakılmaksızın maktu avukatlık ücretine hükmolunur. Bu Kanunun 57 nci maddesi 
hükmü uyanınca açılacak davalar nedeniyle de tasfiye kurulu aleyhine avukatlık ücreti takdir olunmaz. 
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Vergi, resim ve harçlar ile kefilin alacağının yazdırılması 

MADDE 67. — Vergi, resim ve harç alacakları ile bankerin borcunu bir aylık yazım süresi geçtikten son
ra 'ödeyen kefilin alacağı tasfiye kurullarına tasfiyenin kapatılmasına kadar yazdırılabilir. Şu kadar ki, bu ala
caklar, yazımlarından evvel kararlaştırılmış paylaşmaya katılamazlar. 

Pay cetvelinin duyurulması ve şikâyet 

MADDE 68. — 
L Sıra cetveli kesinleşince tasfiye kurulu paraların pay cetvelini ve son hesabı yapar. Pay cetveli ve son 

hesap tasfiye kurulunun ilan yerinde 10 gün süre ile asılı bırakılır. Alacaklılara ayrıca tebligat yapılmaz. Ge
çici dağıtmada da aynı hüküm uygulanır. 

2. Alacaklılar pay cetveli ile geçici dağıtmaya karşı yukarıda belirtilen sürenin bitiminden itibaren 7 gün 
içinde görevli mahkemeye başvurabilirler. 

Son rapor ve kapatma karan 
MADDE 69. — Paralar dağıtıldıktan sonra tasfiye kurulu görevli mahkemeye son bir rapor verir. Mah

keme evrak üzerinde yapacağı inceleme sonucunda tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra kapanma kararı ve
rin 

Karar malhkemeoe Resmî Gazete'de ilan ettirilir. 

Aciz vesikası 

MADDE 70. — 
1. Tasfiye masası, alacağının tamamını alamamış olan her alacaklıya ödenmemiş miktar Niçin aciz vesi

kası verir. Aciz vesikası ilan hükmünde olup, alacaklıya îcra ve iflas Kanununun 277 nci maddesinde yazılı 
halkları sağlar. Aciz vesikası hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir. 

2; Alacaklı aciz vesikasına istinaden banker ve diğer sorumlular hakkında icra talibine girişirse icra em
ri tebliğine gerek yoktur. Ancak, yeni mal İktisap edilmedikçe takip talebinde bulunulamaz. 

3. Aciz vesikasında yazılı alacak için faiz istenemez ve bu alacak hakkında zamanaşımı hükümleri uy
gulanmaz, 

4. Kefiller, -müşterek borçlular ve borcu tekeffül edenler aciz veslkasındaki miktar için vermeye mec
bur oldukları faizden dolayı borçluya rücu edemezler. 

5. Takip nedeniyle çıkacak anlaşmazlıkların çözümlenmesinde takip yapılan icra dairesinin bağlı bulun
duğu tetkik mercii görevli olup, yeni mal iktisap edilmediğine dair itirazlar genel hükümler ve basit yargı
lama usulüne göre karara bağlanır. 

Tasfiye dönemi ve tasfiye beyannamesi 
MADDE 71. — 'Bu Kanunun 69 uncu maddesinde Tasfiye Kurullarınca düzenlenmesi öngörülen son ra

por Vergi Kanunları bakımından tasfiye dönemine ilişkin olarak tutulması gereken kanunî defterler yerine 
geçer. Söz konusu raporda bu amaca uygun bilgilere de yer verilir. Bu maddenin uygulanmasında Vergi 
Kanunları bakımından tasfiye dönemi tasfiyenin açıldığı tarihten kapandığı tarihe kadar geçen süreyi ifade 
eder. Bu süreye ilişkin beyanname, 69 uncu maddeye göre görevli mahkemenin vereceği kapanma kararı ta
rihini izleyen 1 ay içerisinde bankerin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. 

Tasfiye kurulları hakkında uygulanacak vergi cezaları 

MADDE 72. — 13.1.1983 tarihine kadar tasfiye kurullarınca vergi kanunlarına göre yerine getirilmesi ge
reken vergilendirme ile ilgili ödevlerden herhangi bir nedenle yerine getirilememiş olanların bu tarihten iti
baren üç ay içinde yerine getirilmesi halinde ceza kesilmez. Daha önce 'kesilmiş olan cezalar terkin edilir. 
Bu tarihten sonra vergi kanunlarında belirtilen sürede yerine getirilemeyen sözkonusu ödevler için, tasfiye 
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kurullarınca mazeret beyanında bulunulmak suretiyle Maliye Bakanlığından süre talep edilir. Mazeretin uy
gun görülmesi halinde ödevin yerine getirilmesi için anılan Bakanlıkça yeterli bir süre tayin olunur. Bu ek 
süreye rağmen ödevin yerine getirilmemesi durumunda tasfiye kurulu hakkında Vergi Usul Kanunundaki 
ceza hükümleri uygulanır. 

Beyanat yasağı 

MADDE 73. — Görevli mahkemeler nezdinde teşkil olunan tasfiye kurulları ile menkul kıymetler kurul
larının başkan, üye ve diğer çalışanları bu görevlerini ilgilendiren konularda herhangi bir surette basına açık
lama ve beyanda bulunamazlar. Bu yasak, görevden ayrılmış bulunanlar için de, ayrılış tarihinden itibaren 
2 yi! süre ile devam eder. 

Dava ve takiplerin önceliği 

MADDE 74. — Görevli mahkemelerle diğer mahkeme ve icra daireleri, bu Kanun uyarınca tasfiyesi yü
rütülen ve diğer ilgilileri hakkındaki dava ve takipleri öncelikle ve ivedilikle yürütülür. 

Maliye Bakanlığının yetkisi 
MADDE 75. — Bu Kanunun uygulanmasına açıklık getirilmek üzere, Maliye Bakanlığı tebliğler çıkar

maya yetkilidir. Bu tebliğlerin hükümlerine uyulması zorunludur. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bu Kanun gereğince görevlendirilen mah
kemelerde görülmekte olan dava ve işleri, aynı yerdeki diğer mahkemelere verebilir. 

GEGÎCÎ 'MADDE 2. — Bu Kanunda yer alan hükümler, bu konu için geçerli olup, ilgili mevzuatta de
ğişiklik yapıldığı anlamını taşımaz. 

Yürürlük 
MADDE 76. — 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 52 ve 53 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle 

ilgili bu Kanun, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamelerin yürürlük hükümleri esas olmak üzere, yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 77. — Bu Kanun hükümlerini 'Bakanlar Kurulu yürütür. 

EK 1 SAYILI ÜSTE 

— BAKO — Menkul Değerler Yatırım ve Finansman A.Ş. 
— Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş. 
— EKO — YATIRIM Ekonomik Yatırımlar ve Bankerlik AŞ, 
— FİBAN — Finansman Menkul Değerler ve Yatırım A.Ş. 
— FÎNTAŞ — Bankercilik ve Menkul Kıymetler A.Ş. 
— GENBORSA — Menkul Değerler Ticaret Yaürım ve Finansman A.Ş. 
— MEBAN — Menkul Değerler Bankerlik ve Finansman A.Ş, 
— OYAK — Yatırım Holding A.Ş. 
— Yatırım Finansman A.Ş. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 575 

1 1 . 8 . 1 9 8 3 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 

Raporu. (1 /817) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 1983 

Sayı . K.K.T.D. 18/101-1632/07089 
DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 13.9.1983 tarihinde kararlaştırı
lan «11.8.1983 tarihli ve 2876 sayıh Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yttksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

11.8.1983 tarih ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile Kamu Kurumu 
niteliği kazanan Türk Tarih Kurumu Matbaasında bugüne kadar işçi statüsüyle çalışan personelden memur 
statüsüne geçmek istemeyenlerin, bu Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren bir ay içinde (16 Eylül 1983 tarihine kadar ayrılmalarının öngörülmüş olması ve çok sayıda işçinin 
de ayrılmak istemesi, anılan matbaanın çeşitli kuruluşlarla bağlantı yaptığı bir takım büyük baskı işlerinin 
aksamasına, özellikle 6 Kasım 1983 tarihinde yapılacak Genel Seçimlerle ilgili belgelerin basılamamasına sebe
biyet vereceğinden bu matbaada çalışan personelin memur statüsüne geçirilmesinin 30.6.1984 tarihine kadar 
uzatılması zorunlu görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Türk Tarih Kurumu Matbaasında bugüne kadar işçi statüsünde çalışan personelden memur 
statüsüne geçmek istemeyenlerin, 11.8.1983 tarih ve 2876 sayıh Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre Ka
nunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde (16 Eylül 1983 tarihine kadar) ayrılmalarının öngörülmüş 
olması ve çok sayıda işçinin de ayrılmak istemesi, anılan matbaanın çeşitli kuruluşlarla bağlantı yaptığı bir 
takım baskı işlerinin aksamasına, özellikle 6 Kasım 1983 tarihinde yapılacak Genel Seçimlerle ilgili belgelerin 
basılamamasına sebebiyet vereceğinden bu matbaada çalışan personelin memur statüsüne geçirilmesinin 
30.6.1984 tarihine kadar uzatılması zorunlu görüldüğünden madde bu durum dikkate alınarak yeniden düzen
lenmiştir. 

Madde 2. — Yürürlük, 

Madde 3. — Yürütme. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
T. C. 

Danışma Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/817 
Karar No. : 44 

15 Eylül 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Bakanlığınca hazırlanarak, Başkanlığınızca İKomisyonumuza havale edilmiş ibulunan «11.8.1983 
Tarihli ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkındaki (Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 15.9.1983 tarihli toplantısında incelenerek 
görüşülmüştür. 

Genel gerekçesi Komisyonumuzca uygun görülerek Tasarı Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz (Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

ve bu kanunda sözcü 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

İmzada bulunamadı 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

Ethem AYAN 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Halil AKAYDIN 
Üye 

İmzada bulunamadı 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Nermin ÖZTUS 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

11.8.1983 Tarih ve 2876 Saydı Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 11 8.1983 tarih ve 2876 sayılı Ata
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu
nun geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Türk Dil Kurumu ve Türk 
Tarih Kurumunda çalışanlar, (Türk Tarih Kurumu 
Matbaasında çalışanlar hariç) 31 Aralık 1983 tarihi 
itibariyle memur statüsüne geçirilerek bu tarih esas 
alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hükümlerine göre ve yazılı müracaat şartı aran
maksızın intibakları yapılır. Ancak, bu personelden 
506, sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emeklilik 
hakkını kazanmış olanlardan emekli olmak isteyen
lerle memur statüsüne geçmek istemeyenlerin bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün için
de müracaat etmeleri halinde kıdem tazminatları öde
nerek kurumları ile ilişkileri kesilir. 

Yapılan intibak neticesinde ilgililerin alacağı ay
lık, ek gösterge, iş güçlüğü, iş riski, temininde güç
lük zamları ile malî sorumluluk tazminatı ve diğer 
malî ve sosyal hakların net tutarları toplamı 31 Ara
lık 1983 tarihindeki hizmet akdi veya toplu sözleş
melerle almakta oldukları ücretlerin net tutarlarından 
az olması halinde, aradaki fark kademe ilerlemesi, de
rece yükselmesi, katsayı artışı vesair ödemelerdeki 
artış ve ilavelerle giderilinceye kadar hiçbir vergi ve 
kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir. 

Türk Tarih Kurumu Matbaasında çalışanların inti
bakları 30.6.1984 tarihi itibariyle birinci fıkradaki esas
lara göre yapılır. Bunlar hakkında, ikinci fıkra hük
mü 30.6.1984 tarihindeki ücret durumlarına göre uy
gulanır. Türk Tarih Kurumu Matbaasında çalışanlar
dan 30-6.1984 tarihinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre emeklilik hakkını kazananlardan 
emekli olmak isteyenlerle memur statüsüne geçmek 
istemeyenlerin 30.6.1984 tarihine kadar müracaat et
meleri halinde kıdem tazminatları ödenerek kurum
ları ile ilişkileri kesilir, ikinci fıkra hükmü bunların 
30.6.1984 tarihindeki ücret durumlarına göre uygula
nır. 

3 — 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

«11.8.1983 Tarihli ve 2876 sayıh Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kuruma Kanununun Geçici 4 
üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 

Tasarısı» 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Pükümetiıı Teklifi) 

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun 1983 
yılı bütçeleri, 31 Aralık 1983 tarihine kadar mevcut 
mevzuata göre yürütülür. 1984 yılı bütçesi Yönetim 
Kurulu ve bağlı kuruluşların yürütme kurullarınca 
usulüne uygun olarak hazırlanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) • 

MADDE 2. — Tasannın 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis 
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z., Baykara 

Devlet Bakanı 
£., R.t Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakam 
Prof. Dr* t öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos, Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T, Esener 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar. 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M, Turgut 

13 . 9 .1983 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakam 
S, Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T, Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakam Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A* Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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